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Příloha 6 – Rešerše problémových úloh v učebnicích nakladatelství Prodos 

DAVIDOVÁ, J., et al. Fyzika I: Úvod do fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia 1. díl. Olomouc: Prodos, 2005. ISBN 80-7230-148-9. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

7 Látka a těleso myšlenkový experiment navrhne pokus, který porovná tvrdost dvou látek 

9 Látka a těleso problémová otázka navrhne činnost, kdy lze využít rychlé odpařování kapalin 

9 Látka a těleso experiment vysvětlí jev v pokusu - stlačitelnost plynu 

24 Měření objemu problémová otázka vysvětlí chyby, kterých se lze dopustit při měření objemu 

25 Měření objemu myšlenkový experiment navrhne postup, jakým lze zjistit objem vzduchu vydechnutý z plic 

30 Měření objemu problémová úloha - kvantitativní určí množství srážek ze zadaných údajů 

39 Hustota látky problémová otázka poměří kilogram peří a železa 

41 Hustota látky experiment porovná hustotu vody a oleje 

44 Hustota látky problémová otázka vysvětlí zavedení litru vody o 4 °C jako vedlejší jednotky SI 

48 Měření času experiment vyrobí vlastní jednoduché kyvadlové hodiny 

52 Měření teploty experiment ověří nepřesnost odhadu teploty 

54 Měření teploty problémová otázka vysvětlí na příkladu délkovou roztažnost látek 

54 Měření teploty problémová otázka vysvětlí na příkladu délkovou roztažnost látek 

54 Měření teploty problémová otázka vysvětlí na příkladu objemovou roztažnost látek 

54 Měření teploty problémová otázka navrhne činnost, kdy lze využít roztažnost látek 

62 Měření teploty projekt provádí experimenty s přenosem tepla a měření teploty 

 

DAVIDOVÁ, J. Fyzika I: Úvod do fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia: pracovní sešit 1. díl. Olomouc: Prodos, 2016. ISBN 80-7230-151-5. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

3 Látka a těleso problémová úloha – kvalitativní zakreslí hladinu vody v nádobách podle vodorovné hladiny 

8 Měření délky žákem sestavovaná úloha navrhne, jak změřit rozměry různých těles 

8 Měření délky experiment určí délku průměrné stopy žáka 

9 Měření délky žákem sestavovaná úloha napíše vyprávění o tom, jak by vypadal svět, kdyby se člověk zvětšil - zmenšil 

12 Měření objemu problémová úloha – kvalitativní zakreslí hladinu vody po vložení tělesa do odměrného válce s vodou 

12 Měření objemu experiment určí objem kapky vody 

16 Měření hmotnosti problémová otázka vysvětlí, jak lze na houpačce porovnávat hmotnosti 
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16 Měření hmotnosti žákem sestavovaná úloha navrhne, jak lze změřit hmotnost malých těles 

18 Hustota látky problémová otázka porovná fyzikální veličiny podle obrázků 

19 Hustota látky problémová otázka porovná fyzikální vlastnosti tělesům z různých látek 

24 Měření času experiment změří počet tepů za minutu 

24 Měření času problémová úloha – kvalitativní vyhledání a zpracování informací - mezipředmětové přesahy (Z) 

25 Měření času problémová úloha – kvalitativní vyhledání a zpracování informací - mezipředmětové přesahy (Př) 

25 Měření času problémová úloha - kvantitativní kapání kohoutku - práce s tabulkou, propojení do reality 

25 Měření času žákem sestavovaná úloha návrh vlastního způsobu měření času 

27 Měření teploty problémová úloha – kvalitativní vyhledání a zpracování informací - pražské Klementinum 

28 Měření teploty problémová otázka předvídání chování bimetalového pásku 

31 Měření hmotnosti myšlenkový experiment vysvětlí jev na základě předchozí zkušenosti 

33 Měření hmotnosti experiment měření hmotnosti čínské unce 

 

DAVIDOVÁ, J., et al. Fyzika I: Úvod do fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia 2. díl. Olomouc: Prodos, 2005. ISBN 80-7230-149-7. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

14 Síla a její účinky problémová otázka vysvětlí princip označení polarity magnetů 

15 Síla a její účinky experiment provede experiment pro ověření přitažlivých a odpudivých elektrických sil 

21 Částicová stavba látek problémová otázka odhadne vlastnosti látek z vlastní zkušenosti 

37 Elektrický obvod experiment rozliší chování spotřebičů v sériovém a paralelním zapojení 

41 Elektrický obvod problémová otázka podle obrázku vysvětlí nebezpečnou práci s elektrickými zařízeními 

43 Elektrický obvod experiment určí polaritu magnetického pole kolem vodiče s elektrickým proudem 

58 Elektrický obvod žákem sestavovaná úloha navrhne a obhájí výstavbu vhodné elektrárny ve svém okolí 

59 Elektrický obvod žákem sestavovaná úloha navrhne a propaguje vlastní návrh elektrického pomocníka v domácnosti 
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DAVIDOVÁ, J. Fyzika I: Úvod do fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia: pracovní sešit 2. díl. Olomouc: Prodos, 2014. ISBN 80-7230-149-7. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

2 Magnetické vlastnosti látek problémová úloha - kvalitativní zakreslí magnetické indukční čáry či orientaci magnetek v magnetickém poli 

4 Magnetické vlastnosti látek žákem sestavovaná úloha napíše krátký příběh o tom, jak vypadal svět, kdyby nefungoval magnetismus 

8 Síla a její účinky problémová úloha - kvalitativní zakreslí směr působení gravitačního pole 

8 Síla a její účinky problémová úloha - kvalitativní vybere těleso, na nějž působí Země největší gravitační sílou 

8 Síla a její účinky žákem sestavovaná úloha napíše krátký příběh o tom, jak vypadal svět, kdyby nefungovala gravitace 

10 Částicová stavba látek problémová úloha - kvalitativní do připraveného jádra a obalu zakreslí aniont a kationt 

13 Elektrický obvod problémová úloha - kvalitativní zakreslí elektrický obvod se zadanými prvky 

14 Elektrický obvod úloha na předvídání žák určí, co se stane, když odstraní část elektrického obvodu 

15 Elektrický obvod problémová úloha - kvalitativní zvolí funkční zapojení žárovky v obvodu 

16 Elektrický obvod problémová úloha - kvalitativní určí funkční zapojení žárovky v obvodu 

16 Elektrický obvod žákem sestavovaná úloha 
uvede příklady činností, při kterých užíváme el. spotřebiče a jak je lidé dělali 
dříve 

20 Elektrický obvod problémová úloha - kvalitativní zakreslí podle fotografie schéma elektrického obvodu 

21 Elektrický obvod problémová úloha - kvalitativní určí chování elektrického obvodu při zadaných podmínkách 

 

HOLUBOVÁ, R., et al. Fyzika II: Učebnice fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia 1. díl. Olomouc: Prodos, 2006. ISBN 80-7230-165-2. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

4 Pohyb myšlenkový experiment určí pohyb ventilku vzhledem k vozovce (cykloida) 

4 Pohyb problémová otázka argumentuje, proč trajektorie není fyzikální veličina 

26 Síla problémová úloha - kvantitativní určí velikost, směr a působiště síly z obrázku 

30 Síla problémová otázka z obrázku určí vztahy mezi gravitační silou, hmotností a vzájemnou vzdáleností 

31 Síla problémová otázka určí, kam se posune těžiště tělesa při změně rozložení látky tělesa 

32 Síla problémová úloha - kvantitativní určí velikost gravitační (tíhové) síly, působící na tělesa na Měsíci 

36 Síla problémová otázka z vlastní zkušenosti uvede rozdíly v překonávání odporových sil 

37 Síla experiment získá zkušenost s třecí silou 

47 Síla problémová úloha - kvantitativní vypočte rozdíl tlaků při změně povrchu styčné plochy 

58 Síla projekt sestaví model jeřábu, prozkoumá jeho vlastnosti 
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HOLUBOVÁ, R., et al. Fyzika II: Pracovní sešit 1. díl. Olomouc: Prodos, 2006. ISBN 80-7230-167-5. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

3 Pohyb problémová úloha - kvantitativní vypočte rychlost s obměnou časového intervalu 

4 Pohyb problémová úloha - kvantitativní z jednotek délky a času vytvoří jednotky rychlosti a uvede převodní vztahy 

5 Pohyb problémová úloha - kvantitativní převede jednotku rychlosti uzel na km/h 

7 Pohyb problémová úloha - kvantitativní počítá s jednotkami mm/h a cm/s 

12 Pohyb problémová úloha - kvantitativní rozhodne o chybějících údajích v grafu a následně vypočte další veličiny 

13 Pohyb problémová úloha - kvantitativní rozhodne o chybějících údajích v obrázku a následně vypočte další veličiny 

13 Pohyb žákem sestavovaná úloha nalezne informace o spotřebě paliva zvoleného letounu 

13 Pohyb problémová úloha - kvantitativní vyčte z tachografu informace o jízdě 

20 Síla problémová úloha - kvalitativní rozloží sílu do složek 

22 Síla problémová otázka rozhodne o správnosti tvrzení o silách 

22 Síla problémová úloha - kvantitativní posoudí rozložení a vypočte velikost lidské síly mnoha egyptských dělníků  

23 Síla problémová úloha - kvantitativní vypočte tíhovou sílu na Zemi a porovná s tíhovou silou na Měsíci 

24 Síla problémová úloha - kvantitativní určí působiště a velikost tíhové síly na pravidelná tělesa 

25 Síla problémová otázka vysvětlí, proč při změně podmínek na trati formule mění pneumatiky 

27 Síla problémová úloha - kvalitativní podle schématu zakreslí ramena sil působících na páku 

28 Síla problémová úloha - kvalitativní rozloží sílu do složek v klínu 

31–32 Pohyb problémová úloha - heuristická vypočte rychlost z anglosaských jednotek obsažené v textu 

 

BANÁŠ, P., HOLUBOVÁ R., KUBÍNEK R. Fyzika II: Učebnice fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia 2. díl. Olomouc: Prodos, 2009. ISBN 978-80-7230-240-6. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

26 Světelné jevy problémová otázka vyvodí z textu označení znaménka optické mohutnosti 

45 Světelné jevy problémová otázka zjistí a vysvětlí, na jakém principu funguje dataprojektor 

49 Zvukové jevy problémová otázka určí, ze kterých tónů je vytvořen akord na obrázku 

50 Zvukové jevy problémová otázka vysvětlí nemožnost přímé komunikace ve vesmírném prostoru 
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BANÁŠ, P., HOLUBOVÁ R., KUBÍNEK R. Fyzika II: Pracovní sešit 2. díl. Olomouc: Prodos, 2009. ISBN 978-80-7230-242-0. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

2 Světelné jevy experiment pozoruje a posuzuje chování bíle a černé na světle 

3 Světelné jevy problémová úloha - heuristická z pravidel pro stín (přímočaré šíření) odvodí výšku budovy a vypočte její povrch 

5 Světelné jevy problémová úloha - kvalitativní nakreslí a popíše situace při zatmění Slunce/Měsíce z pozice Měsíčňana 

6 Světelné jevy žákem sestavovaná úloha vytvoří siluetové divadlo 

6 Světelné jevy experiment zakreslí, jak vypadají fáze Měsíce pro pozorovatele na různých místech Země 

8 Světelné jevy žákem sestavovaná úloha zjistí, jaká dopravní zrcadla jsou užita v okolí a zdůvodní jejích užití 

9 Světelné jevy problémová úloha - kvalitativní nakreslí a rozhodne o zobrazení předmětu v rovinném zrcadle 

20 Světelné jevy problémová úloha - kvalitativní na základě znalosti vzniku duhy posoudí pravdivost v příběhu 

21 Světelné jevy problémová úloha - kvalitativní určí z textu způsob a důvod sestavení čočky a zakreslí její schéma 

24 Zvukové jevy experiment odhalí, na jakých veličinách závisí frekvence zvuku u kmitajícího tělesa 

25 Zvukové jevy problémová úloha - kvantitativní z textu odvodí velikost rychlost 1 Mach 

31 Světelné jevy projekt sestaví cameru obscuru a vytvoří s její pomocí snímek 

 

HOLUBOVÁ, R., RICHTEREK, L., KUBÍNEK, R. Fyzika III: Učebnice fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia 1. díl. Olomouc: Prodos, 2012. ISBN 978-80-7230-278-9. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

18 Energie problémová otázka z obrázku určí způsob změny polohové a pohybové energie 

34 Vlastnosti tepla problémová otázka popíše látky dle skupenství podle pohybové a polohové energie částic 

36 Vlastnosti tepla problémová otázka vysvětlí, proč se tělesa zahřívají údery 

38 Vlastnosti tepla problémová otázka rozhode o užití látek na základě znalosti měrné tepelné kapacity 

44 Šíření tepla problémová otázka zdůvodní, proč se topná tělesa umísťují k podlaze a pod okna 

48 Skupenské přeměny problémová otázka seřadí látková skupenství podle jejich vnitřní energie 

48 Skupenské přeměny problémová otázka vysvětlí, proč období dějin probíhaly v pořadí, kamenná, bronzová, železná 

51 Skupenské přeměny problémová otázka zhodnotí situace na obrázku, ve které bude probíhat rychlejší vypařování 

52 Skupenské přeměny experiment vysvětlí, proč při vytvořeném podtlaku ve stříkačce začne voda vřít 

53 Skupenské přeměny experiment pozoruje a vyhodnotí ochlazování teploměru při odpařování kapaliny 

71 Teplo úloha na předvídání 
z informací o chování látky při změně teploty určí měrnou tepelnou kapacitu 
látky 
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71 Teplo problémová otázka zhodnotí vliv výkonu motoru a spotřeby paliva na produkci oxidu uhličitého 

72–73 Energie projekt vyrobí funkční katapult 

72–73 Teplo projekt pracuje s vodným roztokem soli (fázový diagram, výroba zmrzliny) 

 

HOLUBOVÁ, R., RICHTEREK L. Fyzika III: Pracovní sešit 1. díl. Olomouc: Prodos, 2012. ISBN 978-80-7230-280-2. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

2 Práce černá skříňka zakreslí jednoduché stroje tak, aby závaží byla v rovnováze 

2 Práce problémová úloha - kvalitativní doplní hmotnosti závaží do soustavy ramen tak, aby byla v rovnováze 

3 Práce experiment vyzkouší a zhodnotí metodu přesunu soch Moai 

5 Práce problémová úloha - kvantitativní vypočte velikost práce a velikost síly na modelové situaci (saně do kopce) 

5 Práce problémová úloha - kvantitativní zjistí údaje a vypočte velikost vykonané práci při šlápnutí na hrábě 

8 Výkon žákem sestavovaná úloha odhadne, navrhne způsob měření a vyzkouší změřit žákem podaný výkon 

9 Výkon problémová úloha - kvalitativní zjistí potřebné údaje a zjistí výkon podaný Lukášem Bauerem při závodě 

9 Výkon problémová úloha - kvantitativní rozhodne o vhodném čerpadle na základě podávaného výkonu a spotřebě 

12 Energie problémová úloha - heuristická v krátkém článku nalezne a vyhodnotí fyzikální nepřesnosti (chyby) 

13 Energie problémová otázka vysvětlí, zda jsou energetické nápoje zdrojem energie 

14 Energie žákem sestavovaná úloha vyhodnotí energetickou náročnost vlastní domácnosti 

16 Energie problémová otázka odůvodní, proč zařízení na obrázku nemohou perpetuum mobile 

19 Energie žákem sestavovaná úloha vyhledá informace o obezitě a diskutuje o jejích důsledcích na společnost 

19 Energie žákem sestavovaná úloha zjistí, jaké množství energie v potravinách spotřebuje za týden 

24 Teplo žákem sestavovaná úloha odhadne spotřebu energie a výsledné ceny pokrmů 

27 Šíření tepla problémová otázka ze znalostí o šíření tepla odůvodní několik jevů z praktického života  

38 Tepelné motory černá skříňka odhalí funkci zařízení (přiřadí prvky na obrázku) 

38 Tepelné motory problémová úloha - kvalitativní v schématu určí pořadí, v jakém budou konat práci válce spalovacího motoru 

38 Tepelné motory problémová otázka odůvodní, proč nelze otevřenou chladničkou ochladit vzduch v místnosti 

42 Práce experiment navrhnou praktické použití silového stahování lanem 

42 Energie experiment popíše energetické přeměny při pádu dvou nestejných těles na sobě (míčky) 

43 Energie experiment vypočte množství energie spotřebované při různých činnostech  
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HOLUBOVÁ, R., RICHTEREK L. Fyzika III: Pracovní sešit 2. díl. Olomouc: Prodos, 2014. ISBN 978-80-7230-292-5. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

3 Hydrostatická tlaková síla problémová otázka odhadne, jak dopadne pokus Blaise Pascala s tlakem vody v sudu 

12 Archimedův zákon experiment vyvodí, na jakých veličinách závisí velikost vztlakové síly 

41 Atmosférický tlak problémová otázka vysvětlí, proč se těleso nezbortí při působení atmosférického tlaku 

 

HOLUBOVÁ, R., RICHTEREK L. Fyzika III: Pracovní sešit 2. díl. Olomouc: Prodos, 2014. ISBN 978-80-7230-292-5. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

5 Hydrostatický tlak problémová otázka vysvětlí, proč hlubokomořská ryba nepřežije nad hladinou 

7 Hydrostatický tlak problémová úloha - kvalitativní dokreslí obrázky na základě principu zdymadla 

9 Hydrostatický tlak problémová úloha - kvantitativní vypočte výšku vodárenské věže pro získání zadaného tlaku 

10 Hydrostatický tlak problémová úloha - kvantitativní vypočte hustotu oleje podle výšky hladiny v U-trubici 

10 Hydrostatický tlak problémová úloha - kvantitativní vypočte tlak v barech v Mariánském příkopu 

13 Archimedův zákon problémová úloha - kvantitativní vypočte sílu, kterou je potřeba zcela potopit dřevěné těleso ve vodě 

14 Archimedův zákon problémová úloha - kvalitativní určí ponor hypotetické lodi na hypotetickém jezeře na Měsíci 

14 Archimedův zákon žákem sestavovaná úloha vymyslí text k úloze 

14 Archimedův zákon problémová úloha - kvantitativní 
vypočte množství vody vytlačené vložením kostky ledu a přetečené při jeho 
roztátí 

17 Archimedův zákon problémová úloha - kvantitativní podle chování ponořeného tělesa určí, zda je těleso duté 

17 Archimedův zákon problémová úloha - kvantitativní vypočte maximální zatížení voru 

18 Archimedův zákon problémová úloha - kvantitativní vypočte maximální zatížení ledové kry tučňáky 

19 Archimedův zákon problémová úloha - kvantitativní vypočte maximální hmotnost člověka, kterou udrží nad hladinou korkový pás 

26 Kapilární jevy problémová otázka vysvětlí sklepávání rtuťového teploměru 

26 Kapilární jevy problémová otázka vysvětlí nefunkčnosti gravitačního odsávaní kapaliny pomocí kapiláry 

26 Kapilární jevy experiment vysvětlí, proč vlhkost přechází z větších kapilár do menších kapilár 

30 Atmosférický tlak problémová úloha - kvantitativní z údajů rtuťového barometru určí tlak vzduchu 

35 Atmosférický tlak problémová otázka vysvětlí, proč pouťový balonek ve větších výškách praskne 
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35 Atmosférický tlak myšlenkový experiment určí chování rovnoramenných vah s různými tělesy ve vzduchu a ve vakuu 

37 Atmosférický tlak problémová úloha - kvantitativní vypočte potřebný počet pouťových balonků plněných heliem pro let člověka 

39 Změny atm. tlaku problémová úloha - kvantitativní vypočte počet lidí, které může unést horkovzdušný balón 

44 Základy meteorologie problémová otázka vysvětlí vznik inverze a její projevy 

44 Základy meteorologie problémová úloha - kvalitativní vyznačí směr proudění atmosféry v okolí tlakových útvarů 

45 Základy meteorologie problémová úloha - kvantitativní vypočte změnu tlaku na 10 m výšky a změny porovná se známými výškami 

46 Základy meteorologie problémová úloha - kvalitativní na základě synoptické mapy odhadne počasí nad daným územím 

49 Kapaliny a plyny experiment vysvětlí jev potápěče - karteziánka 

49 Kapaliny a plyny experiment změří hustotu Coly a Coly light a vysvětlí rozdíl v hustotách 

50 Kapaliny a plyny experiment vytvoří jednoduchou ponorku a vysvětlí princip ponoření a vynoření 

52 Kapaliny a plyny paradox pozoruje a pokusí se vysvětlit aerodynamický paradox 

 

KUBÍNEK, R., RICHTEREK, L., HOLUBOVÁ, R. Fyzika IV: Učebnice fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia 1. díl. Olomouc: Prodos, 2017. ISBN 978-80-7230-355-7. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

8 Měření elektrického náboje úloha na předvídání předpoví, co se stane s elektroskopem za určité situace 

9 Elektrické pole úloha na předvídání předpoví, jak se bude v elektrickém poli pohybovat nabitá částice 

14 SS Elektrický proud a napětí problémová úloha - kvalitativní 
odhaluje rozdíl mezi pomalým pohybem elektronu ve vodiči a vlastní 
zkušeností 

15–16 SS Elektrický proud a napětí experiment vyvodí princip sériového a paralelního zapojení spotřebičů 

46 SS Elektrický proud a napětí žákem sestavovaná úloha najde doma výpis účtu za odběr elektrického proudu a navrhne jak ušetřit 

46 SS Elektrický proud a napětí problémová otázka určí části obvodu, kde je el. proud tvořen elektrony a kde ionty 

54 SS elektromotory problémová otázka zdůvodní, proč jádro cívky musí být z magneticky měkké oceli 

59 Střídavý proud problémová otázka určí vzájemnou polohu magnetu a cívky, při které je indukovaný proud nulový 

66 Energetika problémová otázka zdůvodní využití velmi vysokých napětí v rozvodné soustavě 
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KUBÍNEK, R., RICHTEREK, L., HOLUBOVÁ, R. Fyzika IV: Pracovní sešit 2. díl. Olomouc: Prodos, 2017. ISBN 978-80-7230-357-1. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

5 Měření elektrického náboje žákem sestavovaná úloha navrhne pokus na ověření přenosu elektrického náboje na jiná tělesa 

7 Elektrické pole problémová úloha - kvalitativní zakreslí elektrická pole pomocí siločar v okolí nabitých těles 

12 SS Elektrický proud a napětí problémová úloha - kvalitativní určí správná a zdůvodní chybná zapojení elektrického obvodu 

16 SS Elektrický proud a napětí problémová úloha - kvantitativní vypočte pokles napětí akumulátoru při zapojení spotřebičů 

19 SS Elektrický proud a napětí problémová úloha - kvantitativní porovná dva elektrické obvody s voltmetrem a žárovkou 

19 SS Elektrický proud a napětí problémová úloha - kvalitativní navrhne nejlepší způsob zapojení dvou zdrojů a žárovek 

19 SS Elektrický proud a napětí problémová úloha - kvantitativní vypočte elektrický proud, napětí a odpor v schématu elektrického obvodu 

20 SS Elektrický proud a napětí problémová úloha - kvantitativní navrhne zapojení rezistorů daných hodnot k získání zadaného odporu soustavy 

22 Práce a výkon el. proudu žákem sestavovaná úloha vyhledá informace a srovná různé druhy světelných zdrojů 

26 El. proud v polovodičích problémová úloha - kvalitativní navrhne schéma elektrického obvodu 

29 El. proud v elektrolytech problémová úloha - kvantitativní vypočte cenu spotřebované elektrické energie na dobití akumulátoru 

31 El. proud v plynech problémová úloha - kvalitativní určí bezpečné a nebezpečné chování při pobytu venku při bouřce 

32 Elektromagnetická indukce úloha na předvídání 
pomocí extrapolace křivky odhadne počet hřebíků přitažených 
elektromagnetem 

32 Elektromagnetická indukce problémová úloha - kvalitativní zakreslí magnetické indukční čáry permanentního magnetu a cívky (solenoidu) 

44 Energetika problémová úloha - kvantitativní určí ztrátový výkon přenosové soustavy pro 100V a 100kV 

45 Energetika problémová úloha - kvantitativní určí účinnost výroby a přenosu elektrické energie 

47 Bezpečně s elektřinou problémová úloha - kvantitativní zdůvodní, proč se v rozvodech v domácnosti nepoužívá bezpečné napětí 

50 Měření elektrického náboje experiment vysvětlí předávání elektrického náboje mezi tělesy 

50 Stálé magnetické pole experiment vysvětlí účinky magnetického pole na železná/ocelová tělesa 

50 Elektrické pole experiment vysvětlí účinky elektrického pole na lehká tělesa (mletý pepř) 

50 Elektromagnetická indukce experiment vysvětlí účinky pohybu magnetického pole v okolí vodiče 

51 Elektrické pole experiment vysvětlí účinky elektrického pole na lehká tělesa (papírky) 

51 Bezpečně s elektřinou experiment vysvětlí účinky Faradayovy klece 

51 Elektromagnetická indukce experiment 
vysvětlí účinky pohybu magnetického pole v okolí vodiče (pád magnetů 
trubkou) 

51 Elektrické pole experiment objasní silové účinky elektrického pole 
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52 Elektromagnetická indukce experiment sestaví jednoduchý elektromagnet 

52 Bezpečně s elektřinou experiment vysvětlí účinky Faradayovy klece 

52 Elektromagnetická indukce experiment vysvětlí silové účinky magnetického pole cívky 

52 Stejnosměrné elektromotory experiment sestaví jednoduchý elektromotor 

 

BANÁŠ, P. Fyzika IV: Učebnice fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia 2. díl. Olomouc: Prodos, 2018. ISBN 978-80-7230-390-8. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

5 Vznik vesmíru problémová otázka objasní, proč nelze vidět teleskopy dál, než 13,7 mld. Ly 

6 Atomy a elementární částice problémová otázka porovná velikosti atomu s běžnými měřítky 

15 Radioaktivita problémová otázka objasní, z jakého důvodu běžně neprobíhá jaderná fúze jader helia v berylliu 

20 Radioaktivita problémová úloha - kvalitativní z grafu určí dobu pro obdržení daného dávkového ekvivalentu 

24 Jaderná energie problémová otázka vysvětlí, proč se k jadernému štěpení nepoužívá ostřelování protony 

34 Jaderná energie problémová úloha - kvalitativní vyhledá a porovná uranovou a thoriovou rozpadovou řadu 

40 Atomy a elementární částice experiment získá představu o rozměrech atomu 

41 Radioaktivita experiment experimentuje s čočkou a získá představu o poločasu rozpadu 

42 Radioaktivita problémová úloha - kvantitativní vypočte poměr izotopů chlóru z atomové relativní hmotnosti 

42 Radioaktivita problémová úloha - kvantitativní vypočte poměr izotopů uranu před 4,5 miliardy lety 
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RAUNER, K., et al. Fyzika pro 6. ročník základní školy a víceletá gymnázia. Praha: Fraus, 2004. ISBN 80-7238-210-1. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

26 Přesnost a chyby měření experiment změří tloušťku magnetofonové pásky 

31 Měření hmotnosti problémová otázka navrhne způsob určení nejtěžšího tělesa pomoci rovnoramenných vah 

35 Měření času problémová otázka vysvětlí zjištění "ulitého startu" na startovní čáře při běhu na 100 m 

35 Měření času experiment vysvětlí, proč při nejkratším stínu nemusí být právě 12 h 

35 Měření času problémová otázka vysvětlí, proč za úplňku mohou sluneční hodiny ukazovat správně 

40 Měření rychlosti problémová úloha - kvantitativní vypočte rychlost lodi a určí možné chyby měření 

43 Měření objemu experiment změří objem malého tělesa - špendlíku 

47 Teplota a teplotní stupnice problémová otázka vysvětlí rozdíl ve vnímání teploty vody v denní a noční době 

52 Hustota a její měření problémová úloha - kvantitativní vypočte objem ledu vzniklého z 1 l vody 

59 Elektrování třením experiment zjistí polarizaci elektrického náboje těles 

63 Elektroskop problémová otázka vysvětlí, jakým způsobem lze zjisti pomocí elektroskopu polaritu el. Náboje 

70 Tělesa v elektrickém poli myšlenkový experiment 
vysvětlí, jak se bude chovat nabitý elektrometr v elektrickém poli jiného 
tělesa 

81 Magnetické pole problémová otázka určí úhel a směr magnetických indukčních čar vystupujících z magnetu 

81 Magnetické pole problémová otázka porovná vlastnosti elektrického a magnetického pole 

82 Magnetické pole Země problémová otázka vysvětlí chování magnetky s vodorovnou osou otáčení 

84 Magnetické pole Země černá skříňka  vysvětlí funkci deklinatoria 

101 Složitější elektrické obvody úloha na předvídání předpoví jak se bude chovat el. obvod se sériovým a paralelním zapojením 

109 Magnetické vlastn. el. Proudu problémová otázka 
vysvětlí, proč lidé s kardiostimulátorem nesmí být v okolí vodičů s el. 
proudem 

109 Magnetické vlastn. el. Proudu problémová otázka 
objasní vliv vzájemné polohy magnetky a vodiče s proudem v Oerstedově 
pok. 

112 Elektromagnet úloha na předvídání vysvětlí, co se stane s magneticky tvrdou ocelí v jádře 
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RAUNER, K., et al. Fyzika pro 6. ročník základní školy a víceletá gymnázia: pracovní sešit. Plzeň: Fraus, 2004. ISBN 80-7238-328-0. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

9 Atomy a molekuly problémová úloha - kvalitativní určí molekuly sloučenin a oxidů 

9 Vlastnosti atomů a molekul myšlenkový experiment popíše pohyb molekuly 

10 Vlastnosti atomů a molekul problémová otázka vysvětlí rozdílu v procesu difuze v různých látkách 

15 Přesnost a chyby měření problémová otázka navrhne způsob, jak lze efektivně měřit průměr válce pravítky a trojúhelníky 

15 Přesnost a chyby měření problémová otázka navrhne způsob, jak lze změřit tloušťku fólie 

15 Určení polohy problémová otázka určí barvu medvěda z popisu situace na severním pólu 

17 Měření hmotnosti problémová otázka porovná hmotnost nahuštěného a nenahuštěného míče 

19 Čas problémová otázka vysvětlí, proč jsou některé roky přestupné 

19 Měření času problémová úloha - kvantitativní vypočte průměrnou dobu kyvu kyvadla různých délek 

27 Objem a jeho měření problémová úloha - kvantitativní vypočte množství srážek na 1 m2 

27 Roztažnost těles a látek experiment vysvětlí na základě objemové roztažnosti plynů  

27 Roztažnost těles a látek experiment vysvětlí chování uzavřené PET lahve při ochlazení plynu 

27 Roztažnost těles a látek experiment ověří nepřesnost odhadu teploty 

30 Měření teploty žákem sestavovaná úloha popíše funkci termografu a heliografu 

30 Měření teploty experiment sestaví jednoduchý bimetalový teploměr 

32 Hustota a její měření problémová otázka vysvětlí souvislost změny hustoty se změnou teploty 

35 Elektrování třením experiment 
vysvětlí vznik elektrických sil mezi zelektrovaným tělesem a drobnými 
papírky 

36 Dva druhy elektrického náboje experiment zjistí, jaké síly existují mezi elektricky nabitými a nenabitými tělesy 

37 Model atomu problémová otázka určí směr, kterým přechází elektrony při elektrování těles 

37 Model atomu problémová otázka získá představu o velikosti atomu a jeho jádra 

38 Elektroskop elektrometr experiment 
sestaví jednoduchý elektroskop a porovná polaritu elektrování různých 
těles 

40 Elektrické pole myšlenkový experiment navrhne experiment, dokazující, že elektrická síla může překonat tíhovou 

41 Elektrické pole problémová otázka vysvětlí, proč se nevyužívá odpudivých elektrických sil pro levitaci vlaků 

41 Tělesa v elektrickém poli myšlenkový experiment vysvětlí chování papírku v elektrované plastové krabičce 
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41 Tělesa v elektrickém poli myšlenkový experiment vysvětlí chování a předávání el. náboje mezi dvěma nesouhlasně nab. tělesy 

43 Elektrický výboj, blesk problémová otázka vysvětlí dobu trvání hromu v porovnání s dobou trvání blesku 

45 Magnety a jejich vlastnosti problémová otázka určí, která tělesa jsou magnety z jejich vzájemného chování 

45 Magnety a jejich vlastnosti experiment určí polohu severního pólu neoznačeného magnetu 

46 Magnety a jejich vlastnosti experiment vytvoří zakódovaný znak Morseovy abecedy na magnetický pás 

47 Magnetické pole problémová úloha - kvalitativní vysvětlí a nakreslí polarizaci magnetů po jeho rozdělení 

48 Magnetické pole Země experiment vysvětlí, proč jsou radiátory ústředního topení trvale zmagnetované 

55 Složitější elektrické obvody problémová otázka vysvětlí funkci schodišťového přepínače 

55 Složitější elektrické obvody problémová úloha - kvalitativní navrhne vhodné schéma elektrického obvodu podle zadání 

55 Složitější elektrické obvody problémová úloha - kvalitativní podle elektrického schématu zapojení určí funkční části obvodu 

56 Elektrický proud v kapalinách experiment ověří a vysvětlí, proč zmrzlý roztok soli není vodičem elektrického proudu 

57 Zkrat úloha na předvídání určí změny v elektrickém obvodu po připojení vodiče v různých místech 

58 Magnetické vlastn. el. proudu problémová otázka vysvětlí, proč je nejvýhodnější při Oerstedově pokusu vodič orientovat S-J 

59 Magnetické vlastn. el. proudu myšlenkový experiment navrhne způsob, jak trvale zmagnetovat ocelovou tyč 

59 Magnetické vlastn. el. proudu experiment vysvětlí chování dvou oddělených ocelových těles v cívce s el. proudem 

 

RAUNER, K., et al. Fyzika pro 7. ročník základní školy a víceletá gymnázia. Praha: Fraus, 2005. ISBN 80-7238-431-7. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

14 Průměrná rychlost žákem sestavovaná úloha nalezne rekordy v běhu na různých tratích a porovná průměrné rychlosti 

30 Dráha nerovnoměrného pohybu problémová úloha - kvantitativní sestaví graf a vypočte dráhu nerovnoměrného pohybu 

30 Dráha nerovnoměrného pohybu problémová úloha - kvantitativní z grafu vypočte dráhu nerovnoměrného pohybu 

32 Doba rovnoměrného pohybu problémová úloha - kvantitativní vypočte čas, za jaký dojede rychlejší vozidlo pomalejší 

42 Skládání různoběžných sil problémová otázka určí velikost úhlů mezi dvěma silami tak, aby výsledná síla byla menší 

45 Tíhová síla a těžiště problémová otázka vysvětlí přítomnost protizávaží na některých jeřábech 

46 Setrvačnost problémová otázka vysvětlí změny v pohybu Země kolem Slunce, kdyby Slunce "zmizelo" 

47 Setrvačnost problémová otázka vysvětlí, jakým směrem bezpečně seskočí posunovač z jedoucího vagonu 

49 Akce a reakce problémová otázka vysvětlí funkci Segnerova kola 

50 Akce a reakce problémová otázka vysvětlí zákon akce a reakce v kapalině 
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51 Akce a reakce problémová otázka uvede příklad a vysvětlí pohyb pomocí reaktivního pohonu živočichů 

64 Vlastnosti kapalin experiment vysvětlí chování lehkého tělesa na hladině při změně povrchového napětí 

71 Hydrostatický tlak problémová otázka vysvětlí jev hydrostatického paradoxu 

77 Plavání těles problémová úloha - kvantitativní vypočte ponořenou část plovajícího tělesa 

78 Pascalův zákon experiment navrhne a vytvoří jednoduchý lis z injekčních stříkaček a hadiček 

81 Vlastnosti plynů experiment vysvětlí deformaci PET lahve při ochlazení plynu uvnitř 

81 Vlastnosti plynů myšlenkový experiment navrhne experiment pro ověření tekutosti plynů 

88 Základy meteorologie problémová otázka vysvětlí poměrné stálé počasí v přímořských oblastech 

88 Archimedův zákon pro plyny problémová otázka 
poměří hmotnosti 1 kg peří a železa se započtením vztlakové síly a 
atmosféře 

90 Archimedův zákon pro plyny problémová otázka vysvětlí chování kouře z komína 

106 Fáze Měsíce problémová otázka vysvětlí, proč vidíme Venuši nejmenší, když vidíme největší část povrchu 

113 Lom světla problémová otázka vysvětlí, proč je při rovnodennosti Slunce na obloze déle, než 12 h 

115 Čočky problémová otázka vysvětlí, lze-li použít k zapálení papíru od Slunce rozptylku 

120 Zobrazení předmětů čočkami problémová otázka určí, kam se posune ostrý obraz ze spojné čočky při posunu předmětu 

 

RAUNER, K., et al. Fyzika pro 7. ročník základní školy a víceletá gymnázia: pracovní sešit. Plzeň: Fraus, 2005. ISBN 80-7238-432-5. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

7 Posuvný a otáčivý pohyb problémová otázka určí délku dne a druh pohybu nerotující Země kolem Slunce kdyby 

9 Okamžitá rychlost problémová otázka vyznačí směr rychlosti po odrazu kulečníkových koulí 

11 Měření rychlosti problémová úloha - kvalitativní odhadne z grafu závislosti v/t průměrnou rychlost a určí nesprávné řešení 

16 Dráha nerovnoměrného pohybu problémová úloha - kvantitativní z grafu v/t určí max. rychlost, dráhu při rozjíždění a průměrnou rychlost 

16 Dráha nerovnoměrného pohybu problémová úloha - kvantitativní z grafu v/t určí dráhu nerovnoměrného pohybu 

16 Dráha nerovnoměrného pohybu problémová úloha - kvantitativní z grafu v/t určí dráhu nerovnoměrného pohybu 

17 Výpočet doby nerov. pohybu problémová úloha - kvantitativní 
vypočte, za jak dlouho dožene rychlejší vozidlo pomalejší s časovou 
prodlevou 

18 Výpočet doby nerov. pohybu problémová úloha - kvantitativní vypočte cestovní časy člunu pohybujícího se po unášející řece 

19 Výpočet doby nerov. pohybu problémová úloha - kvantitativní vypočte, čas a místo setkání protijedoucích vozidel 
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23 Skládání rovnoběžných sil problémová úloha - kvantitativní vypočte velikosti sil působící na siloměry zavěšené za sebou se závažím 

24 Skládání rovnoběžných sil problémová úloha - kvantitativní graficky rozloží sílu do složek a změří její velikost 

24 Skládání rovnoběžných sil problémová úloha - kvantitativní z velikosti jedné ze složek a úhlu svírající s druhou zjistí velikost výslednice 

24 Skládání rovnoběžných sil problémová úloha - kvantitativní graficky určí složky do složek pod zadaným úhlem 

25 Tíhová síla a těžiště paradox vysvětlí pohyb do kopce dvojitého kuželu na nakloněné rovině 

25 Tíhová síla a těžiště experiment vysvětlí závislost rovnováhy kostek nad sebou v závislosti na poloze těžiště 

26 Setrvačnost experiment 
vysvětlí "kouzlo" trhání niti v určitých částech na základě zákona 
setrvačnosti 

27 Síla a změny pohybu problémová úloha - kvalitativní určí způsob změny pohybu při působení silou v různých směrech 

28 Síla a změny pohybu problémová úloha - kvantitativní určí výslednice pohybů člověka na sáňkách 

29 Otáčivý účinek síly experiment vypočte moment síly potřebný ke stisknutí kliky u dveří 

30 Otáčivý účinek síly problémová úloha - kvalitativní vysvětlí chování hračky 

31 Síly a jejich vlastnosti problémová otázka popíše souvislost vosy, velblouda a tlaku 

32 Smykové tření problémová otázka vysvětlí nezávislost třecí síly na styčné ploše 

35 Povrchové napětí experiment vysvětlí jevy při snížení povrchového napětí detergentem 

36 Kapilární jevy problémová otázka vysvětlí vznik silového působení při kapilárních jevech 

36 Kapilární jevy experiment vysvětlí pomocí kapilárních jevů funkci knotu 

40 Archimedův zákon experiment vysvětlí princip potápěče – karteziánka 

41 Pascalův zákon problémová otázka vysvětlí funkci hydraulického lisu 

42 Pascalův zákon problémová otázka vysvětlí funkci hydraulického zvedáku 

42 Pascalův zákon problémová úloha - kvantitativní vypočte sílu a posun pístu hydraulického lisu 

44 Atmosférický tlak a jeho měření žákem sestavovaná úloha nalezne informace a vysvětlí postupné vynořování hloubkových potápěčů 

44 Atmosférický tlak a jeho měření problémová otázka 
určí činnosti, které nelze provést na Měsíci, kdy se uplatňuje atmosférický 
tlak 

45 Atmosféra Země problémová úloha - kvantitativní vypočte teoretickou výšku atmosféry při neproměnné hustotě vzduchu 

46 Archimedův zákon pro plyny problémová úloha - kvantitativní porovná hmotnosti těles se započtením vztlakové síly atmosféry 

47 Přetlak, podtlak, vakuum problémová otázka vysvětlí princip a nutné podmínky pro funkci násosky 

47 Přetlak, podtlak, vakuum problémová otázka vysvětlí princip a nevýhody kesonu 

49 Proudění vzduchu problémová otázka vysvětlí, jak vzniká tah v komínu 
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51 Stín a polostín problémová úloha - kvalitativní 
z fotografie Země určí polohu zemské osy, rovníku, roční období a délku 
stínů 

53 Fáze Měsíce problémová úloha - kvalitativní ze vzájemného postavení Slunce, Země, Měsíc určí fáze Měsíce 

53 Fáze Měsíce problémová úloha - kvalitativní ze vzájemného postavení Slunce, Země, Měsíc určí fáze Země 

56 Lom světla problémová úloha - kvalitativní vyznačí lom světla při změně optického prostředí 

58 Zobrazení předmětů čočkami problémová úloha - kvalitativní vyznačí chod paprsku světla čočkami z různých optických látek 

 

RAUNER, K., et al. Fyzika pro 8. ročník základní školy a víceletá gymnázia. Praha: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-525-9. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

9 Práce a energie problémová otázka určí ze situace, kdy je potřeba pro vykonání stejné práce větší síla 

23 Práce a energie problémová otázka vysvětlí, proč nemůže uvedené perpetuum mobile fungovat 

24 Práce a energie problémová otázka vysvětlí, proč nemůže uvedené perpetuum mobile fungovat 

46 Tepelné jevy problémová otázka vysvětlí, proč může být v eskymáckém iglú příjemná teplota 

61 Tepelné jevy problémová úloha - kvantitativní vypočte teplotu varu ve výšce 3850 n. m. 

67 Zvukové jevy problémová otázka vysvětlí, proč jsou pohyby vybraných těles kmitavé 

81 Zvukové jevy problémová úloha - kvantitativní vypočte vzdálenost pevné stěny po odrazu zvuku 

99 Elektrický proud experiment vytvoří tuhou odporové cesty a změří jejich velikost 

106 Elektrický proud problémová úloha - kvantitativní 
z předložených hodnot pro rezistory vytvoří zapojení o dané hodnotě el. 
odporu 

109 Elektrický proud úloha na předvídání určí, jak se bude chovat zapojení elektrického obvodu 

 

RAUNER, K., et al. Fyzika pro 8. ročník základní školy a víceletá gymnázia: pracovní sešit. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-526-7. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

5 Práce a energie problémová úloha - kvantitativní vypočte a porovná práci vykonanou dvěma dělníky 

5 Práce a energie problémová otázka vysvětlí, proč silové působení Slunce na Zemi nevykonává práci 

6 Výkon žákem sestavovaná úloha 
uvede do souvislostí informace o výkonu, hmotnosti a max. rychlosti 
automobilů 

12 Zákon zachování energie problémová úloha - kvantitativní vypočte rychlost ze změny pohybové energie na polohovou 
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15 Páka jednozvratná a dvojzvratná problémová úloha - kvantitativní vypočte velikost síly pro zvednutí stavebního kolečka (+grafické rozložení sil) 

16 Kladka a kolo na hřídeli problémová úloha - kvantitativní vypočte práci, změnu polohové energie a tahovou sílu na volné kladce 

16 Kladka a kolo na hřídeli problémová úloha - kvantitativní vypočte síly na trojnásobné volné kladce 

18 Nakloněná rovina a šroub problémová úloha - kvantitativní vypočte práci tažnou sílu pásového dopravníku 

18 Nakloněná rovina a šroub problémová úloha - kvantitativní vypočte sílu a tlak šroubového lisu 

27 Skupenské přeměny problémová otázka vysvětlí, proč vnímáme chlad bez kontaktu 

32 Zvukové jevy problémová úloha - kvantitativní 
určí amplitudu, periodu a frekvenci kmitavého pohybu (z rovnovážných 
poloh) 

35 Zvukové jevy konfrontace určí chybu ve zdánlivě správné indukci 

35 Zvukové jevy problémová otázka vysvětlí, proč se od dlažební kostky nešíří čtvercové, ale kruhové vlny 

36 Zvukové jevy problémová úloha - kvalitativní porovná tři časové průběhy hudebních nástrojů (výška tónu, hlasitost …) 

39 Zvukové jevy experiment vyzkouší zesílení poslechu vysokých tónů pomocí dlaní 

40 Zvukové jevy experiment z pokusu s dynamickým reproduktorem určí závislost intenzity a výšky tónu 

44 Ohmův zákon problémová úloha - kvalitativní určí správná zapojení voltmetru a ampérmetru 

45 Elektrický odpor problémová úloha - kvalitativní zakreslí závislost elektrického proudu na měnícím se elektrickém odporu 

46 Elektrický odpor problémová úloha - kvantitativní vypočte rezistivitu látky a elektrický odpor tělesa z této látky 

50 Reostat, potenciometr problémová úloha - kvantitativní vypočte hodnoty potenciometru podle zadaných hodnot el. napětí a proudu 

50 Reostat, potenciometr problémová úloha - kvantitativní vypočte hodnoty potenciometru a nakreslí schéma zapojení 

52 Vnitřní odpor zdroje problémová otázka vysvětlí rozdíly ve velikostech automobilových akumulátorů 

53 Zapojování zdrojů el. proudu problémová úloha - kvantitativní vypočte svorkové napětí dvou sériově řazených zdrojů 

55 Výkon elektrického proudu problémová úloha - kvantitativní vypočte účinnost vodní elektrárny 

57 Jak pracují el. spotřebiče? žákem sestavovaná úloha sestaví jednoduchý elektromotor 

 

RAUNER, K., et al. Fyzika pro 9. ročník základní školy a víceletá gymnázia. Praha: Fraus, 2007. ISBN 80-7238-525-9. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

18 Elektromagnetická indukce problémová otázka vysvětlí princip Ruhmkorffova induktoru 

24 Kondenzátor a cívka problémová otázka 
vysvětlí rozdíl chování kondenzátoru a cívky v obvodech se střídavým a 
stejnosměrným proudem 
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30 Třífázové napětí problémová úloha - kvalitativní nakreslí průběh čtyřfázového rozvodu a vysvětlí, proč se nepoužívá 

44 Elektrony a díry problémová otázka vysvětlí, co se stane s dírou u záporné elektrody 

62 Jak pracuje televize a rádio problémová otázka uvede do souvislosti rozměr antény a vlnové délky 

66 Atomy a záření problémová úloha - kvalitativní určí vychýlení paprsku elektronů v elektrickém a magnetickém poli 

77 Využití radioaktivity problémová úloha - kvantitativní vypočte stáří předmětu radiokarbonovou metodou 

83 Jaderné reakce problémová úloha - kvantitativní Vypočte velikost přeměněné energie Rutherfordovy transmutace N-O 

85 Jaderné reakce problémová úloha - kvantitativní z poločasu rozpadu vypočte zastoupení izotopu uranu 235 v rudě 

87 Jaderný reaktor problémová otázka 
vysvětlí, proč neprobíhala jaderná reakce při zkouškách v nacistickém 
Německu 

92 Termonukleární reakce problémová úloha - kvantitativní vypočte výkon vztažený na jednotku plochy předávaný od Slunce 

104 Astronomie experiment uvědomí si osvit Uranu při oběhu kolem Slunce 

116 Zánik hvězd problémová úloha - kvantitativní vypočte poloměr neutronové hvězdy 

 

RAUNER, K., et al. Fyzika pro 9. ročník základní školy a víceletá gymnázia: pracovní sešit. Plzeň: Fraus, 2007. ISBN 80-7238-526-7. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

5 Působení mag. pole na vodič problémová úloha - kvalitativní vyznačí směr působící síly na vodič s el. proudem v magnetickém poli Země 

6 Vzájemné působení vodičů problémová úloha - kvalitativní vyznačí směr vzájemných sil působících na vodič s el. proudem 

8 Elektromagnetická indukce úloha na předvídání vysvětlí změnu elmag. indukce v cívce s jádrem a v cívce bez jádra 

8 Elektromagnetická indukce problémová otázka navrhne vhodné způsoby pro řešení jevu elektromagnetické indukce 

9 Elektromagnetická indukce problémová otázka 
z grafu průběhu el. proudu určí interval největší hodnoty indukovaného 
napětí 

10 Generátory el. napětí problémová úloha - kvantitativní dopočte el. veličiny a určí hospodárnost zapojení generátoru se žárovkami 

11 Generátory el. napětí problémová úloha - kvantitativní 
vypočte počet zapojených žárovek pro největší dodávaný výkon 
generátorem 

12 Vlastnosti střídavého proudu problémová otázka vysvětlí, proč se používá frekvence střídavého napětí 50 Hz 

12 Vlastnosti střídavého proudu problémová úloha - kvantitativní určí počet pólů pomaloběžné turbíny pro frekvenci 50 Hz 

13 Kondenzátor a cívka problémová otázka vysvětlí předřazení kondenzátoru a cívky před reproduktory 

15 Transformátory problémová úloha - kvantitativní vypočte odpor vedení s danou účinností přenosu 
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15 Třífázové napětí problémová otázka vysvětlí, kterým vodičem protéká rozdílový proud při nerovnoměrné zátěži 

15 Třífázové napětí problémová úloha - kvalitativní zhodnotí možnosti čtyřfázového zdroje napětí 

17 Elektromotory problémová otázka 
vysvětlí, jak lze u ss motoru se statorem z permanentních magnetů otočit 
chod 

18 Elektromagnetické kmity problémová otázka 
vysvětlí vznik tlumených kmitů v LC obvodu po průchodu magnetickým 
polem 

20 Bezpečnost práce s el. spotřeb. problémová otázka vysvětlí funkci proudového chrániče 

21 Elektrony a díry problémová úloha - kvantitativní vypočte koncentraci volných elektronů v křemíku 

22 Elektrony a díry problémová úloha - kvalitativní určí polaritu napětí v ze schématu zapojení s termistory 

23 PN přechod problémová úloha - kvalitativní nakreslí průběh el. proudu při opačném zapojení diody 

23 PN přechod problémová otázka vysvětlí, co se stane při otočení všech diod v čtyřcestném usměrňovači 

24 Diody a světlo problémová otázka vysvětli možnosti osvětlení fotodiod ve vesmíru 

25 Spínání tranzistorem problémová úloha - kvalitativní znázorní průběh IDS na střídavém UGS 

31 Bohrův model atomu problémová otázka vyloučí energie, které elektron v obalu nemůže nabývat 

33 Jádro atomu problémová otázka vysvětlí, proč jsou chemické vlastnosti izotopů jednoho prvku totožné 

34 Jaderné síly problémová úloha - kvantitativní 
vypočte energii uvolněnou ze složení Fe jednotlivých jader protonů a 
neutronů 

34 Jaderné síly problémová otázka vysvětlí souvislost mezi hmotnostním schodkem a stabilitou atomu 

35 Radioaktivita problémová úloha - kvantitativní určí druh radioaktivní přeměny a množství izotopu po zadané době 

37 Jaderné reakce problémová otázka určí, jakým způsobem lze přeměnit Hg na Au 

37 Jaderné reakce problémová otázka popíše a určí přeměny N na O při srážkách N s alfa-částicí v atmosféře  

38 Jaderný reaktor problémová úloha - kvantitativní vypočte orientační počet štěpení za sekundu probíhajících v Temelíně 

38 Jaderný reaktor problémová úloha - kvantitativní vypočte množství energie, kterou s sebou odnáší neutrina 

49 Malá tělesa a Pluto problémová úloha - kvantitativní vypočte hmotnost Halleyovy komety dnes a v r. 240 př. n. l. 

49 Malá tělesa a Pluto experiment vytvoří model dráhy Neptunu a Pluta 

49 Keplerovy zákony problémová úloha - kvantitativní vypočte a porovná poměry z 3. Keplerova zákona 

51 Vznik a vývoj hvězd problémová úloha - kvantitativní vypočte vzdálenost sondy od Země na základě radiového kontaktu 

54 Sluneční a hvězdný čas problémová úloha - kvantitativní vypočte dobu hvězdného dne na hypotetické planetě 
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TESAŘ, J., JÁCHIM, F. Fyzika 1 pro základní školu: Fyzikální veličiny a jejich měření. 2. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2015. ISBN 978-
80-7235-556-3. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

12 Měření délky žákem sestavovaná úloha zjistí, jak a kdy se používaly zadané jednotky délky 

20 Měření délky problémová úloha - kvalitativní změří z mapy a vypočte délku řeky Vltavy 

24 Měření obsahu experiment změří obsah listu ze stromu 

31 Měření objemu žákem sestavovaná úloha navrhne, jak změřit průtok vody 

37 Měření hmotnosti experiment změří hmotnost zrnka máku 

37 Měření hmotnosti experiment změří hmotnost plynu v sifonové bombičce 

41 Měření hustoty problémová otázka určí, z jaké látky jsou tělesa ze znalosti hustoty a poměru hmotnosti 

42 Měření hustoty experiment určí hustotu destilované vody, minerálky a mořské vody (osolené pitné) 

42 Měření hustoty problémová otázka vysvětlí, proč se liší hustota zemské kůry od průměrné hustoty Země 

45 Měření teploty experiment ověří nepřesnost odhadu teploty 

58 Měření času experiment 
zjistí závislost a nezávislost doby kmitu na hmotnosti, délce závěsu a 
výchylce kyvadla 

 

TESAŘ, J., JÁCHIM, F. Fyzika 2 pro základní školu: Síla a její účinky – Pohyb těles. 2. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2015. ISBN 978-80-
7235-560-0. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

6 Gravitace problémová otázka odhadne velikost a určí směr působící gravitační síly na tělesa kolem Země 

6 Gravitace problémová otázka určí a zdůvodní Slunce jako zdroj největšího gravitačního pole 

9 Gravitace problémová otázka navrhne úpravy libely pro použití s ocelovou kuličkou 

9 Gravitace problémová otázka vysvětlí použití gyroskopu v letadle 

13 Gravitace problémová otázka vysvětlí změny velikosti gravitačního pole na různých místech Země 

17 Účinky síly experiment na základě experimentu vysvětlí a zakreslí vliv odporu prostředí 

20 Tření experiment 
zjistí změny velikosti třecí síly mezi skleněnými destičkami, když je mezi nimi 
vrstva vody 

23 Tření problémová otázka vysvětlí princip anemometru 
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23 Tření problémová otázka vysvětlí, proč brzdy vlaku mají i vagony 

26 Tření experiment vysvětlí pokus, při němž tíhová síla překoná sílu třecí vedoucí k pádu tělesa 

26 Tření problémová otázka nalezne a vysvětlí funkci součástí bicyklu, které jsou závislé na velikosti tření 

29 Skládání sil problémová otázka určí podmínky, kdy výslednice půlí úhel mezi dvěma různoběžnými silami 

31 Skládání sil problémová úloha - kvalitativní graficky rozloží tíhové síly tělesa zavěšeného na konzoli 

33 Newtonovy zákony experiment porovná chování vařeného a čerstvého vejce 

33 Newtonovy zákony problémová otázka vysvětlí, jak se chová kapalný náklad v cisterně, která není zcela zaplněna 

33 Newtonovy zákony problémová otázka vysvětlí, proč se při výskoku pod nohama nepootočí Země 

33 Newtonovy zákony experiment na pokusu s otáčejícím kbelíkem s vodou vysvětlí, proč se voda nevylije 

37 Newtonovy zákony experiment 
vysvětlí stejné časové intervaly u volného pádu korálků s kvadratickým 
rozestupem vzdálenosti 

39 Newtonovy zákony problémová otázka 
vysvětlí, proč si loďka nemůže foukat sobě do plachty, a naopak, pohybuje 
se při foukání směrem vzad 

46 Newtonovy zákony problémová otázka vysvětlí princip nepřevratitelné hračky 

54 Otáčivé účinky síly problémová úloha - kvantitativní vypočte rovnováhu na páce s tělesy v nestejných vzdálenostech od osy 

54 Otáčivé účinky síly problémová úloha - kvantitativní rozmístí 13 závaží na páce tak, aby byla v rovnováze 

54 Otáčivé účinky síly černá skříňka určí realizace jednoduchých strojů, které by odpovídaly zadání černé skříňky 

70 Pohyb těles problémová úloha - kvantitativní z otáček motoru a obvodu kola vypočte rychlost automobilu 

 

TESAŘ, J., JÁCHIM, F. Fyzika 3 pro základní školu: Světelné jevy, Mechanické vlastnosti látek. 2. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2015. 
ISBN 978-80-7235-561-7. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

7 Světlo problémová otázka vysvětlí příčiny zvýšeného působení UV záření 

8 Světlo problémová otázka odhadne, jaké barvy vzniknou smícháním jiných 

10 Světlo myšlenkový experiment navrhne experiment, kterým ověří složení světla různých světelných zdrojů 

17 Odraz světla experiment odvodí závislost počtu obrazů na úhlu mezi dvěma zrcadly 

53 Z čeho jsou látky problémová otázka vysvětlí, jaké plyny se mohou uvolňovat při elektrolýze vody 

56 Vlastnosti látek pevných experiment vysvětlí, že při změně tvaru tělesa se jeho objem nezmění 
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58 Vlastnosti látek kapalných experiment ukáže změnu pevnostních vlastností materiálů při změně jeho tvaru 

65 Vlastnosti látek kapalných experiment vysvětlí rozdíl v chování štětin štětce ve vodě a v lihu 

65 Vlastnosti látek kapalných experiment rozpustí sůl a cukr ve vodě a vysvětlí chování molekul jejich molekul 

69 Vlastnosti látek plynných experiment vysvětlí vlastnosti CO2 - větší hustotu než vzduch a neumožnění oxidace 

69 Vlastnosti látek plynných problémová otázka vysvětlí vznik plynů v hořícím dřevě a jeho praskání 

73 Tlak problémová úloha - kvantitativní porovná tlak na podložku způsobený člověkem a slonem 

73 Tlak problémová otázka vysvětlí, proč se knedlíky nejlépe krájí nití 

75 Tlak v kapalinách problémová úloha - kvantitativní vyhledá potřebné informace a vypočte tlak automobilu na vozovku 

80 Tlak v kapalinách problémová otázka vysvětlí, proč v ponořeném automobilu nejdou otevřít dveře 

83 Tlak v kapalinách problémová otázka určí, jaký bude mít vliv na hladinu použití dvou různých kapalin ve vodováze 

85 Tlak v kapalinách problémová otázka vysvětlí fungování hydraul. zařízení, když v kapalině budou bubliny vzduchu 

89 Tlak v kapalinách problémová otázka určí chování dvou těles z různých látek na rovnoramenných vahách ve vodě 

93 Tlak v kapalinách problémová úloha - kvalitativní podle hloubky ponoru určí druh dřeva 

94 Tlak v kapalinách experiment vysvětlí vznik rovnováhy - plovoucí miska na talíři v labilním uspořádání 

 

TESAŘ, J., JÁCHIM, F. Fyzika 4 pro základní školu: Elektromagnetické děje. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-7235-441-2. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

11 Odkud se bere elektřina úloha na předvídání 
vysvětlí předávání náboje vodivým tělesem, zavěšeným mezi opačně 
nabitými deskami 

31 Vodiče a nevodiče el. proudu experiment vysvětlí změny na elektrodách po elektrolýze modré skalice 

31 Vodiče a nevodiče el. proudu experiment zjistí obsažené ionty v minerální vodě a určí její vodivost 

34 Vodiče a nevodiče el. proudu problémová otázka vysvětlí, k čemu slouží obal svářečské elektrody 

44 Na čem závisí velikost el. proudu problémová úloha - kvalitativní určí typ závislosti z průběhu grafu VA charakteristiky jednoduchého obvodu 

45 Na čem závisí velikost el. proudu problémová úloha - kvalitativní navrhne zapojení žárovky ovládané z více míst 

48 Na čem závisí velikost el. proudu problémová otázka vysvětlí, jak lze určit prasklou žárovku v sériovém zapojení 

53 Na čem závisí velikost el. proudu problémová úloha - kvalitativní navrhne různá zapojení žárovek ovládané reostatem 

55 Na čem závisí velikost el. proudu problémová otázka vysvětlí použití většího množství různých pojistek v automobilu 

60 Příkon a energie el. Proudu problémová otázka vysvětlí, proč lednice spotřebuje méně elektrické energie, než odpovídá  
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60 Příkon a energie el. Proudu problémová úloha - kvantitativní 
zjistí množství a vypočte cenu energie na uvaření oběda pomocí 
elektrického sporáku 

67 Souvislost elektřiny a magnetismu problémová otázka pomocí netečného pásma určí, které těleso je magnet a které nikoli 

79 Souvislost elektřiny a magnetismu experiment 
vysvětlí závislost indukovaného napětí na počtu závitů v cívce, jejich 
orientaci a vzdálenosti 

85 Souvislost elektřiny a magnetismu experiment vysvětlí co se děje v transformátoru v obvodu se stejnosměrným proudem 

91 Jak pracují některá el. Zařízení experiment vytvoří jednoduchou žárovku 

98 Jak pracují některá el. Zařízení experiment vytvoří model bleskosvodu 

 

TESAŘ, J., JÁCHIM, F. Fyzika 5 pro základní školu: Energie. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2010. ISBN 978-80-7235-441-2. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

17 Práce, výkon, energie problémová úloha - kvantitativní vysvětlí nízký výkon podaný horolezcem na stěně 

17 Práce, výkon, energie problémová úloha - kvantitativní vypočte sílu, kterou je napínáno lano ze znalosti výkonu, délky a času 

17 Práce, výkon, energie problémová úloha - kvantitativní vypočte výkon traktoru ze znalosti síly působící na pluh a rychlosti pohybu 

17 Práce, výkon, energie problémová úloha - kvantitativní vypočte maximální rychlost automobilu ze známého výkonu a tahové síly 

18 Práce, výkon, energie experiment porovná výkon svých horních a dolních končetin 

22 Práce, výkon, energie problémová otázka určí a porovná polohové energie získané různým způsobem 

23 Práce, výkon, energie problémová otázka vysvětlí, z jakého důvodu nefunguje perpetuum mobile na obrázku 

35 Práce, výkon, energie experiment 
sestaví jednoduchý vodní mlýnek a připojí elektromotorek jako generátor 
elektrického proudu 

42 Teplo a vnitřní energie experiment 
navlhčeným prstem zamíchá roztaveným olovem a ověří tak velkou 
tepelnou kapacitu vody 

45 Teplo a vnitřní energie problémová úloha - kvantitativní porovná účinnost různých způsobů při ohřevu vody 

49 Teplo a vnitřní energie problémová úloha - kvantitativní 
určí, zda je výhodnější ohřívat celý objem vody nebo část ohřát na větší 
teplotu a smíchat 

49 Teplo a vnitřní energie problémová úloha - kvantitativní vypočte měrnou tepelnou kapacitu vody podle Joulova experimentu 

52 Šíření tepla problémová otázka vysvětlí, proč se při řezání dřeva více zahřívá pila, než dřevo 

54 Šíření tepla problémová otázka vysvětlí umístění radiátorů pod oknem 

54 Šíření tepla problémová otázka vysvětlí změny směru proudění vzduchu v přímořských oblastech 
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56 Šíření tepla problémová otázka určí nádobu (černá a stříbrná), ve které bude obsah chladnout rychleji 

56 Šíření tepla problémová otázka vysvětlí nošení beduínské tuniky v horkém podnebí 

56 Šíření tepla problémová otázka vysvětlí, proč voda v neglazované keramice vydrží déle chladná 

86 Tepelné jevy v každodenním životě žákem sestavovaná úloha vysvětlí rozdíl mezi udávanou a skutečnou spotřebou paliva OA 

 

TESAŘ, J., JÁCHIM, F. Fyzika 6 pro základní školu: Zvukové jevy, Vesmír. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7235-492-4. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

7 Periodické děje experiment porovná kmity matematického a fyzického kyvadla 

20 Vlnění experiment vyzkouší zdroje infračerveného a mikrovlnného záření a jejich pronikavost 

25 Zvuk experiment vysvětlí šíření zvuku pevnou látkou 

26 Zvuk problémová otázka vysvětlí, proč se ve vakuu zvuk nešíří 

26 Zvuk experiment vysvětlí jev změny hybnosti tělesa na základě přenosu energie vlněním 

29 Zvuk problémová otázka vysvětlí rozdíl v době dozvuku při zkoušce a při koncertu v plném sále 

30 Zvuk experiment odhadne frekvenci tónu z frekvenčního generátoru 

32 Zvuk problémová otázka vysvětlí, proč vnímáme různě stejné frekvence různých hudebních nástrojů 

43 Zvuk problémová otázka určí potřeby ke kvalitnímu poslechu slyšitelného frekvenčního pásma 

48 Sluneční soustava experiment pozoruje a vysvětlí stáčení roviny kmitů kyvadla 

56 Sluneční soustava problémová otázka vysvětlí, jak by se projevilo, kdyby zemská osa byla kolmá k ekliptice 

62 Sluneční soustava problémová otázka určí, v jakou denní dobu vychází Měsíc v různých fázích 

62 Sluneční soustava problémová otázka vysvětlí, jak by se jevil Měsíc, kdyby jeho povrch byl zrcadlem 

62 Sluneční soustava problémová otázka navrhne způsob jak určit průměr Měsíce 

62 Sluneční soustava problémová otázka vysvětlí, jak by vypadalo zatmění Slunce a Země pozorovatelné z Měsíce 

62 Sluneční soustava experiment porovná dobu, po kterou vychází a zapadá Slunce a Měsíc 

75 Měření vzdáleností ve vesmíru problémová úloha - kvantitativní vypočte komunikační čas zpoždění mezi Zemí a sondou u Jupiteru 

92 Astronomická technika problémová otázka vysvětlí polohu libračního bodu mezi Zemí a Měsícem 
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MACHÁČEK M., Fyzika pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Prometheus, 1999. ISBN 978-80-7196-186-4 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

19 Vlastnosti látek myšlenkový experiment porovná hustotu vzduchu a oxidu uhličitého 

21 Magnetická síla experiment porovná látky z magneticky tvrdého a měkkého materiálu 

28 Póly magnetu myšlenkový experiment vysvětlí, jak lze rozeznat magnet od feromagnetického materiálu 

28 Póly magnetu experiment vysvětlí odpuzování těles orientovaných v magneickém poli 

28 Póly magnetu problémová otázka určí, jak se bude chovat střelka kompasu uvnitř ocelové nádoby 

28 Póly magnetu experiment zobrazí pomocí železných pilin magnetické pole magnetů 

35 Elektrická síla experiment na základě výsledku pokusu vysvětlí změny polarizace látek 

40 Gravitační síla myšlenkový experiment navrhne způsob jak ověřit právnou funkci libely 

40 Gravitační síla experiment na otočném křídle tabule udělá dvě značky proti sobě (libelou) 

51 Měření délky problémová otázka vyhledá a opraví nesprávné zápisy délky 

51 Měření délky problémová úloha - kvantitativní určí cenu látky, jejíž délka je stopách a palcích, porovná je s metrickými j. 

57 Měření objemu problémová úloha - kvantitativní vypočte nashromážděné množství srážek 

58 Měření objemu experiment kbelíkem a odměrným válcem změří objem tělesa většího, než je válec 

59 Měření objemu problémová úloha - kvantitativní odvodí velikost kubické stopy v litrech 

57 Měření objemu experiment změří objem kapky vody, kávové lžičky a broku 

57 Měření objemu problémová úloha - kvantitativní vypočte množství vody, které unikne z kapajícího kohoutku 

57 Měření objemu experiment na experimentu vysvětlí, proč měření sypkých materiálů není přesné 

57 Měření objemu žákem sestavovaná úloha zjistí domácí spotřebu vody a možnosti jak ušetřit 

58 Měření hmotnosti problémová otázka poměří kilogram peří a železa 

63 Měření hmotnosti experiment změří rozdíl stejného objemu vzduchu a oxidu uhličitého 

63 Měření hmotnosti experiment změří hmotnost kapky vody, broku, hrachu 

67 Měření hmotnosti experiment změří objem kapky vody, kávové lžičky a broku 

71 Měření času experiment změří a určí závislosti doby kyvu různě dlouhých a hmotných kyvadel 

74 Měření síly experiment sestaví jednoduchý siloměr z vhodně zvolené pružiny 

74 Co jsme se naučili o měření? problémová úloha - kvantitativní vypočte délku v centimetrech, zadanou netradiční jednotkou 

80 Měření teploty experiment ověří nepřesnost odhadu teploty 
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85 Měření teploty experiment změří teplotu v jednotlivých místech učebny a uvede, proč se teploty liší 

90 Měření teploty problémová otázka vysvětlí na příkladu délkovou roztažnost látek 

90 Měření teploty problémová otázka navrhne způsob jak využít objemové roztažnosti látek v určitých situacích 

91 Měření teploty problémová otázka na základě tepelné roztažnosti látek vysvětlí změny tlaku v pneumatikách 

91 Měření teploty problémová otázka porovná délkovou roztažnost kovů na základě schémat bimetalů 

101 Částice problémová otázka objasní kapalnění plynu pod velkým tlakem 

101 Částice problémová otázka na příkladech objasní princip Brownova pohybu a difuze 

105 Částice experiment porovná povrchové napětí vody, lihu, vody se saponátem 

111 Atomy a molekuly problémová otázka přiřadí schéma molekuly podle popisu jejích vlastností 

111 Atomy a molekuly problémová otázka určí, zda je oxid uhličitý rozpuštěný v sodovce směs či sloučenina 

111 Atomy a molekuly experiment navrhne a provede experiment pro ověření přítomnosti uhlíku ve dřevě 

113 Co jsme se naučili o částicích? problémová otázka objasní přidávání kyseliny do majonézy (odpuzování iontů) 

121 Elektrický obvod problémová otázka vysvětlí chování elektrického obvodu při přerušení jeho části 

121 Elektrický obvod problémová úloha - kvalitativní nakreslí elektrický obvod žárovky ovládané z více míst 

121 Elektrický obvod problémová otázka vysvětlí způsob uzavření elektrického obvodu v trolejbusech a tramvajích 

131 Elektrický obvod úloha na předvídání nalezne zkrat v obvodu a předpoví, jak se budou chovat prvky v obvodu 

139 Elektromagnet experiment na základě experimentu objasní chování jádra elektromagnetu 

139 Elektromagnet problémová úloha - kvalitativní navrhne vzájemné postavení cívky s proudem a magnetu pro největší sílu 

139 Elektromagnet úloha na předvídání předpoví chování obvodu se zapojeným relé 

151 Šíření zvuku problémová otázka vymyslí způsob, jak se lze ve vesmíru dorozumívat hlasem bez vysílačky 

 

MACHÁČEK M., Fyzika pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia pracovní sešit k učebnici. Praha: Prometheus, 2004. ISBN 80-7196-207-4. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

6 Póly magnetu problémová úloha - kvalitativní zakreslí polohy kompasu podle dalších světových směrů 

6 Póly magnetu problémová úloha - kvalitativní vyznačí póly permanentních magnetů, aby byla splněna situace na obrázku 

7 Póly magnetu problémová úloha - kvalitativní vyznačí póly magnetů při jejich stabilním uspořádání 

7 Póly magnetu problémová úloha - kvalitativní určí póly magnetky podle polohy Slunce 

10 Co jsme se naučili o silách? problémová úloha - kvalitativní zakreslí polohy magnetek kompasů v okolí permanentního magnetu 
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11 Měření délky problémová úloha - kvantitativní z mapy odečte vzdálenosti mez obcemi 

12 Měření objemu problémová úloha - kvantitativní vypočte výšku stavby z cihel ze zadané podstavy a velikosti cihly 

16 Hustota problémová úloha - kvantitativní vypočte hmotnost plynu, odečte objemy a určí hustoty při jeho stlačení 

17 Měření času problémová úloha - kvalitativní vyobrazí stín ukazatele slunečních hodin v daný čas 

22 Teplotní roztažnost problémová úloha - kvalitativní vyobrazí stupnici teploměru s odlišnou nádobkou na kapalinu 

23 Co jsme se naučili o teplotě? problémová úloha - kvalitativní nakreslí, jak bude vypadat nýtování za tepla 

25 Elektrický obvod problémová úloha - kvalitativní zakreslí schéma elektrického obvodu podle obrázku 

26 Elektrický obvod žákem sestavovaná úloha navrhne a zakreslí schéma jednoduchého elektrického obvodu 

29 Elektromagnet problémová úloha - kvalitativní určí účinky elektromagnetů zobrazených obrázkem 

30 Co jsme se naučili o el. proudu? černá skříňka nakreslí zapojení zeměpisného zkoušedla 

32 Co jsme se naučili o zvuku? problémová úloha - kvantitativní vypočte vzdálenost dvou objektů po odrazu zvuku 

 

MACHÁČEK M., Fyzika pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Prometheus. 2. vydání, 2001. ISBN 978-80-7196-217-5. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

11 Rovnoměrný pohyb problémová úloha - kvantitativní vypočte hloubku vody (lodní sonar)  

12 Rovnoměrný pohyb problémová úloha - kvantitativní vypočte vzdálenost dvou objektů ze znalosti zpoždění ozvěny 

16 Nerovnoměrný pohyb problémová otázka vysvětlí a aplikuje na příkladu rozdíl mezi průměrnou a stálou rychlostí 

16 Nerovnoměrný pohyb žákem sestavovaná úloha odhadne čas cesty autem z Prahy do Bruselu 

17 Nerovnoměrný pohyb problémová úloha - kvantitativní vypočte rychlost předjížděného vagonu z jeho délky a doby předjíždění 

17 Nerovnoměrný pohyb problémová úloha - kvantitativní vypočte čas potřebný na předjetí jiného vozu 

19 Co jsme se naučili o pohybu? problémová úloha - kvantitativní převede rychlost šneka na různé, vhodně zvolené jednotky 

19 Co jsme se naučili o pohybu? problémová úloha - kvantitativní určí rychlost volného pádu 

19 Co jsme se naučili o pohybu? problémová úloha - kvantitativní určí zrychlení na Měsíci 

21 Co jsme se naučili o pohybu? problémová úloha - kvantitativní ze tří vzájemných pohybů určí dobu a místa vzájemných setkání 

21 Co jsme se naučili o pohybu? problémová otázka uvažuje a diskutuje o vhodných podmínkách vysílání kosmických družic 

29 Gravitační síla problémová otázka porovná velikost gravitace na Zemi s gravitací těles o různých vlastnostech 

29 Gravitační síla problémová úloha - kvantitativní vypočte, kolik by žák vážil na dalších tělesech Sluneční soustavy 

32 Skládání sil problémová úloha - kvantitativní vypočte a zakreslí výslednici sil působící na parašutistu 
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32 Skládání sil problémová úloha - kvantitativní vysvětlí na příkladu závislost měření síly i na hmotnosti siloměru 

36 Skládání sil problémová úloha - kvantitativní graficky rozloží tíhovou sílu a určí dostatečnou pevnost závěsu 

37 Skládání sil černá skříňka žáci určují obsah uzavřených krabiček 

43 Třecí síla experiment určí závislost třecí síly na povrchu těles (součinitel tření) 

48 Tlak problémová úloha - kvantitativní porovná sílu a tlak, kterými na podložku působí tělesa z různých látek 

48 Tlak žákem sestavovaná úloha porovná tlak působící na vozovku u osobního, nákladního auta a žebřiňáku 

55 Zákon setrvačnosti a zákon síly problémová otázka vysvětlí jevy, kvůli kterým dříve lidé nevěřili v rotaci Země 

55 Zákon setrvačnosti a zákon síly problémová otázka vysvětlí pohyb planet a měsíců kolem Slunce a planet 

60 Zákon akce a reakce problémová otázka určí výslednici sil působících proti sobě odpudivou silou v jednom tělese 

60 Zákon akce a reakce problémová otázka vysvětlí, jak se může vzdalující se astronaut vrátit ke kosmické lodi 

67 Páka problémová otázka navrhne způsoby pro měření hmotnosti pomocí nerovnoramenné páky 

68 Páka problémová otázka vysvětlí na příkladu funkci pevné kladky 

71 Páka problémová úloha - kvantitativní vypočte a navrhne kladkostroj, který alespoň 5x zvětší sílu 

71 Páka problémová otázka určí, kdy převodovka motoru přenáší větší a kdy menší moment síly 

71 Páka problémová otázka vysvětlí funkci částí stroje na obrázku 

71 Páka žákem sestavovaná úloha nalezne a popíše funkci jednoduchých strojů a pák na jízdním kole 

75 Těžiště a stabilita experiment žák vysvětlí nalezení těžiště u tělesa 

78 Co jsme se naučili o silách? problémová úloha - kvantitativní vypočte, jak se mění síla u daného kladkostroje 

78 Co jsme se naučili o silách? problémová úloha - kvantitativní vypočte z obrázku autojeřábu potřebnou sílu pro zvednutí tělesa 

83 Hustota problémová úloha - kvantitativní vypočte hmotnost 1l rtuti a zdůvodní, proč musí být stěny nádoby silné 

85 Hustota problémová úloha - kvantitativní odhadne hustotu zemské kůry a jádra 

89 Hydrostatický tlak problémová úloha - kvalitativní porovná velikosti hydrostatického tlaku a sil v různých situacích 

95 Spojené nádoby problémová úloha - kvalitativní navrhne řešení dostatečného tlaku vody pro výškovou budovu 

95 Spojené nádoby problémová úloha - kvantitativní vypočte tlak vodovodního řadu domu s domácí vodárnou 

95 Spojené nádoby problémová otázka vysvětlí rozdíl mezi hladinami Atlantského a Tichého oceánu 

101 Atmosférický tlak problémová otázka vysvětlí rozdíly mezi vodním a rtuťovým tlakoměrem 

102 Atmosférický tlak experiment sestaví a vysvětlí princip napáječky pro zvířata 

103 Atmosférický tlak problémová otázka vysvětlí jevy při vypouštění nádoby přes vyšší bod 



Příloha 9 – Rešerše problémových úloh v učebnicích Martina Macháčka nakladatelství Prometheus 

 

103 Atmosférický tlak experiment 
vysvětlí rozdíl jevů, kdy atmosférický tlak působí na papír jen z jedné 
strany 

103 Atmosférický tlak problémová otázka vysvětlí chování tlakoměru, aneroidu a sací pumpy na Měsíci 

103 Atmosférický tlak problémová otázka vysvětlí, proč jsou na každé tlakové lahvi při sváření dva manometry 

109 Archimedův zákon problémová úloha - kvantitativní vypočte a porovná chování různých těles ponořených v různých kapalinách 

110 Archimedův zákon experiment vysvětlí, proč při ponoření prstu do kapaliny váhy ukáží větší hmotnost? 

110 Archimedův zákon problémová úloha - kvantitativní vypočte objem vody vytlačený 8 g ledu 

110 Archimedův zákon problémová otázka porovná hmotnosti plné nádoby s vodou a nádoby s vodou a dřevem 

110 Archimedův zákon problémová úloha - kvantitativní vypočte nejmenší možné množství vody, které je potřeba k plování tělesa 

110 Archimedův zákon problémová otázka určí, jak se změní hloubka ponoru lodi na Měsíci (kdyby to bylo možné) 

110 Archimedův zákon problémová úloha - kvantitativní vypočte změnu ponoru voru při zátěži 

111 Archimedův zákon problémová úloha - kvantitativní vypočte objem vodíkového balónu ke vznesení dané hmotnosti 

111 Archimedův zákon problémová otázka vysvětlí princip karteziánka 

111 Archimedův zákon experiment vypočte a změří, jak se chová hladina kapaliny, když se vysype náklad lodi 

115 Co jsme se naučili o kap. a plyn.? problémová úloha - kvantitativní z velikosti atmosférického tlaku určí hmotnost atmosféry Země 

118 Co jsme se naučili o kap. a plyn.? problémová otázka navrhne způsob, jak mohli Římané zásobovat město bez akvaduktů 

126 Šíření světla úloha na předvídání předpoví způsob odrazu různě barevného světla od různě barevných těles 

131 Stín problémová otázka vysvětlí, jestli pro obyvatele Měsíce může nastat zatmění Slunce a Země 

136 Odraz světla experiment sestaví jednoduchý periskop 

 

MACHÁČEK M., Fyzika pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia pracovní sešit k učebnici. Praha: Prometheus. 2. vydání, 2001. ISBN 80-7196-224-3. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

8 Gravitační síla problémová úloha - kvantitativní určí velikost tíhové síly na různých místech 

10 Skládání sil problémová úloha - kvantitativní graficky složí síly a vypočte velikost výslednice 

10 Skládání sil problémová úloha - kvantitativní graficky rozloží sílu a vypočte velikost složek 

10 Skládání sil problémová úloha - kvantitativní vypočte velikost výslednice, graficky ji rozloží a vypočte velikost složek 

11 Skládání sil problémová úloha - kvantitativní určí a aplikuje velikost složek grafickým rozložením známé výslednice 

14 Zákon setrvačnosti a zákon síly problémová úloha - kvalitativní znázorní trysky a síly motorů kosmické sondy měnící směr 
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15 Zákon setrvačnosti a zákon síly problémová úloha - kvalitativní znázorní síly, působící na automobil projíždějící zatáčkou 

16 Zákon akce a reakce problémová úloha - kvalitativní znázorní síly a rychlosti odstrkujících se lodí 

19 Páka černá skříňka žák dokreslí převod na změnu směru síly o 90 ° pomocí páky 

19 Páka problémová úloha - kvantitativní určí velikost přeneseného momentu síly v daných situacích 

19 Páka problémová úloha - kvalitativní určí podle schématu kladek, které jsou v rovnováze 

21 Co jsme se naučili o silách? problémová úloha - kvantitativní zjistí hmotnosti a velikosti styčných ploch těles a vypočte mechanický tlak 

26 Archimedův zákon problémová úloha - kvantitativní porovná rozdíl výslednice hydrostatické tlakové síly se silou vztlakovou 

28 Pascalův zákon černá skříňka odhalí funkci hydraulického zařízení a určí, k čemu se využívá 

30 Stín problémová úloha - kvalitativní ze situace zakreslí podobu Měsíce, jak jej vidí pozorovatel z obou polokoulí 

30 Stín problémová úloha - kvalitativní určí, jak pozorovatelé na různých místech vidí zatmění Slunce 

32 Optické přístroje problémová úloha - heuristická vypočte počet pixelů a objem dat fotografie digitálního fotoaparátu 

 

MACHÁČEK M., Fyzika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Prometheus. 2. vydání, 2001. ISBN 978-80-7196-220-5. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

12 Práce a výkon problémová úloha - kvantitativní vypočte výkon čerpadla odčerpávající část vody z bazénu 

12 Práce a výkon problémová úloha - kvantitativní porovná cenu lidské práce a práce vykonané strojem 

12 Práce a výkon problémová úloha - kvantitativní odhadne sílu komářího vpichu ze znalosti potřebné energie 

17 Práce na jednoduchých strojích problémová úloha - kvantitativní 
vypočte délku posunu lanka a množství vykonané práce na soustavě 
kladek a páky 

17 Práce na jednoduchých strojích černá skříňka z vlastností černé skříňky odhadne funkci jednoduchého stroje 

23 Pohybová a polohová energie problémová úloha - kvantitativní vypočte sílu, práci, polohovou a pohybovou energie při úderech palicí 

25 Co jsme se naučili o práci problémová úloha - kvantitativní porovná cenu lidské práce a práce vykonané koněm a strojem 

34 Vnitřní energie problémová otázka vysvětlí zahřívání těles při obrábění tupými nástroji 

34 Vnitřní energie problémová otázka porovná zvýšení vnitřní energie dvou těles při dopadu na různé podložky 

34 Vnitřní energie problémová otázka vysvětlí existenci absolutní nuly 

34 Vnitřní energie problémová otázka vysvětlí, proč je pro pasažéry automobilu důležitá měkká přední část vozu 

34 Vnitřní energie experiment experimentálně - např. pomocí mixéru ověří Joulův pokus 

42 Měření tepla problémová otázka porovná a vysvětlí rozdíly teplot v obdobích v přímoří a ve vnitrozemí 
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42 Měření tepla problémová úloha - kvantitativní vypočte příkon topného tělesa boileru 

49 Zákon zachování energie problémová úloha - kvantitativní vypočte disipovanou energii odskakujícího míče 

49 Zákon zachování energie problémová otázka vysvětlí princip perpetua mobile na obrázku, proč nefunguje 

49 Zákon zachování energie problémová otázka vysvětlí princip perpetua mobile na obrázku, proč nefunguje 

49 Zákon zachování energie problémová otázka vysvětlí zahřívání Slun. soustavy při počátečním gravitačním smršťování 

53 Vedení tepla problémová otázka vysvětlí chování kamenných a dřevěných budov v zimě a v létě 

53 Vedení tepla problémová otázka vysvětlí různé tepelné chování izolačních materiálů užívaných ve stavbách 

53 Vedení tepla experiment upeče dort se zmrzlinou uprostřed, aniž by zmrzlina roztála 

59 Šíření tepla prouděním a zářením problémová otázka vysvětlí, proč ústřední topení podle obrázku nefunguje a jak to napravit 

59 Šíření tepla prouděním a zářením problémová otázka vysvětlí, v jakých případech kamna mohou kouřit zpět do místnosti 

59 Šíření tepla prouděním a zářením úloha na předvídání určí, jak by byl vidět bílý nápis na černé desce v infračerveném světle 

59 Šíření tepla prouděním a zářením konfrontace konfrontuje informaci, že paprsky chladu neexistují s experimentem 

62 Hospodaření s teplem experiment uvědomuje si rozdíl mezi teplem a teplotou - teplota a teplo ve svetru  

64 Hospodaření s teplem žákem sestavovaná úloha navrhne takové prvky automobilu, aby v kabině v létě nebylo horko 

64 Hospodaření s teplem žákem sestavovaná úloha vysvětlí výhody a nevýhody ústředního topení s čerpadlem a se samotíží 

64 Hospodaření s teplem experiment vysvětlí Leidenfrostův experiment 

64 Hospodaření s teplem žákem sestavovaná úloha zjistí spotřebu energií vlastní domácnosti a navrhne způsoby, jak ušetřit 

72 Změny skupenství problémová otázka vysvětlí námrazu v mrazničce a její prevenci 

72 Změny skupenství problémová otázka vysvětlí, že baron Prášil lže, když říká, že mu popraskaly rtuťové teploměry 

72 Změny skupenství paradox vysvětlí var vody při ochlazování uzavřené nádoby s horkou vodou 

72 Změny skupenství experiment změří teplotu směsi vody a soli a vysvětlí časový průběh změny teploty 

74 Co jsme se naučili o energii problémová úloha - kvantitativní vypočte změnu teploty horolezecké karabiny při spouštění zátěže na laně 

75 Co jsme se naučili o energii problémová úloha - kvantitativní vypočte nejkratší čas a nejvyšší rychlost automobilu při jízdě do kopce 

79 Co jsme se naučili o energii problémová úloha - kvantitativní z grafu t/Q určí teplotu tání, teplotu vypařování a určí druh látky 

79 Co jsme se naučili o energii problémová úloha - kvantitativní vypočte cenu za elektrickou energii při sušení prádla v sušičce 

86 Fyzika zemské atmosféry problémová otázka vysvětlí vznik bouřek v horkém letním dni a jejich aktivitu v průběhu dne 

90 Fyzika v kuchyni problémová úloha - heuristická vypočte teplotu z varu vody v tlakovém hrnci 

91 Fyzika v kuchyni úloha na předvídání vysvětlí, co se stane při ohřevu vody, která nemůže volně porudit 
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98 Tepelné motory problémová úloha - kvalitativní porovná tlaky, síly, obsahy pístu a zdvih ve spalovacím motoru 

121 Napětí a odpor problémová úloha - kvantitativní vypočte velikost elektrického proudu v části elektrického obvodu 

121 Napětí a odpor problémová úloha - kvalitativní určí, na kterém rezistoru bude větší úbytek napětí 

121 Napětí a odpor problémová úloha - kvalitativní vypracuje graf závislosti U/I na daném rezistoru 

123 Napětí a odpor problémová úloha - kvantitativní vypočte odpor přívodních vodičů a vysvětlí pokles napětí na spotřebiči 

130 Za sebou a vedle sebe problémová úloha - kvantitativní vypočte odpor rezistoru a navrhne elektrické obvody podle zadání 

130 Za sebou a vedle sebe problémová otázka vysvětlí, proč van de Graaffův generátor nerozsvítí žárovku 

130 Za sebou a vedle sebe problémová otázka navrhne, jak zhasínat žárovky zapojené do série 

131 Za sebou a vedle sebe problémová otázka vysvětlí, proč tělem ptáka na vedení neprochází el. proud 

136 Elektrická energie problémová otázka určí množství spotřebované energie dle schémat zapojení topných spirál 

137 Elektrická energie problémová úloha - kvantitativní zjistí, která z uvedených žárovek potřebuje silnější přívodní vodič 

137 Elektrická energie problémová úloha - kvantitativní porovná výhodnost úsporných zářivek a žárovek včetně pořizovacích cen 

137 Elektrická energie žákem sestavovaná úloha zjistí domácí spotřebiče a vypočte velikost proudu při zapnutí všech 

137 Elektrická energie žákem sestavovaná úloha navrhne způsoby na úspory elektrické energie v domácnosti 

139 Elektrická energie úloha na předvídání určí chování paralelně a sériově zapojených žárovek o různém příkonu 

139 Elektrická energie problémová otázka vysvětlí, proč v sérii mohou být zapojeny dvě žárovky a jedna svítit nemusí 

141 Vedení proudu v kapalinách a pl. experiment sestaví jednoduchý galvanický článek 

144 Vedení proudu v kapalinách a pl. žákem sestavovaná úloha navrhne způsob na pozinkování ocelového plechu 

149 Elektřina a magnetismus problémová otázka najde na Jacobiho motoru komutátor 

151 Co jsme se naučili o elektřině problémová úloha - kvantitativní vypočte parametry autobaterie, množství dodané práce a prošlého náboje 

151 Co jsme se naučili o elektřině problémová otázka vysvětlí chování řidiče, kterému přestane fungovat alternátor 

154 Co jsme se naučili o elektřině žákem sestavovaná úloha navrhne schéma zapojení měření výkonu spalovacího motoru 

 

MACHÁČEK M., Fyzika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia pracovní sešit k učebnici. Praha: Prometheus. 2. vydání, 2001. ISBN 978-80-7196-262-5. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

3 Práce na jednoduchých strojích problémová úloha - kvantitativní určí velikost síly působící stroj na těleso, člověk na stroj a množství práce 

3 Práce na jednoduchých strojích černá skříňka navrhne hmotnost závaží a jednoduchý stroj, který ovládá divadelní kulisu 

3 Práce na jednoduchých strojích problémová úloha - kvantitativní podle schématu jednoduchých strojů zjistí velikost působící síly 
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4 Práce na jednoduchých strojích černá skříňka navrhne jednoduchý stroj, který ustaví rovnováhu mezi tělesy 

6 Polohová a pohybová energie problémová úloha - kvantitativní vypočte velikost polohové energie výtahu s protizávažím 

11 Vedení tepla úloha na předvídání předpoví chování zmrzliny v kovovém "studeném" hrnci a v "teplé" šále 

14 Hospodaření s teplem žákem sestavovaná úloha navrhne opatření bytu proti úniku tepla 

17 Co jsme se naučili o energii problémová úloha - kvantitativní ze štítku motoru určí výkon, práci, množství disipované energie a příkon 

18 Fyzika zemské atmosféry problémová úloha - kvalitativní podle polohy tlakové výše určí proudění vzduchu nad ČR 

19 Fyzika zemské atmosféry problémová úloha - kvalitativní 
podle synoptické mapy určí teplou a studenou frontu a pravděpodobnou 
oblačnost 

20 Fyzika v kuchyni problémová úloha - kvalitativní vyznačí teploty a směr proudění chladicí kapaliny v okruhu lednice 

24 Elektrický proud problémová úloha - kvalitativní z devíti schémat různého vzhledu vyznačí obvody se shodnou funkcí 

24 Elektrický proud problémová úloha - kvalitativní určí podle schémat správně zapojené elektrické obvody 

28 Za sebou a vedle sebe problémová úloha - kvantitativní vypočte hodnoty el. veličin v sériovém a paralelním zapojení rezistorů 

29 Za sebou a vedle sebe problémová úloha - kvantitativní navrhne schéma zapojení monočlánků podle požadavků na zdroj 

30 Elektrická energie problémová úloha - kvantitativní z údajů štítků spotřebičů vypočte elektrické veličiny a hodnoty příkonu 

31 Elektrická energie problémová úloha - kvalitativní určí reakce při elektrolýze síranu měďnatého a chloridu vápenatého 

31 Elektřina a magnetismus problémová úloha - kvalitativní vyznačí orientaci magnetického pole kolem cívky 

32 Elektřina a magnetismus problémová úloha - kvalitativní určí druh elektrického motoru 

 

MACHÁČEK M., Fyzika pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Prometheus. 2. vydání, 1996. ISBN 978-80-7196-191-8. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

13 Elektromagnetická indukce problémová otázka vysvětlí závislost velikosti síly pohánějící generátor na odebíraném proudu 

13 Elektromagnetická indukce problémová úloha - kvantitativní porovná cenu elektrické energie z galvanických článků a z distribuční sítě 

20 Transformátor problémová otázka určí chování transformátoru se stejnosměrným napětím na primárním v. 

20 Transformátor problémová úloha - kvantitativní podle schématu zapojení transformátoru vypočte veličiny v obvodu 

20 Transformátor problémová otázka porovná výhody stejnosměrného a střídavého rozvodu el. energie 

34 Elektřina v domě problémová otázka vysvětlí možné příčiny přehřívání zásuvky 230 V a navrhne jak ji opravit 

34 Elektřina v domě problémová otázka vysvětlí chování vzpříčené vrtačky 

35 Elektřina v domě problémová otázka vysvětlí princip jističe 
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39 Elektřina v domě problémová úloha - kvantitativní porovná připojení spotřebiče ke 230 V a 400 V 

39 Elektřina v domě problémová otázka porovná 3f zapojení do hvězdy a do trojúhelníku 

41 Co jsme se naučili o elmag. indukci problémová úloha - kvalitativní nakreslí schéma zapalovací soustavy benzinového motoru 

50 Kmitání experiment zjistí závislosti frekvence kmitů kyvadla 

53 Kmitání úloha na předvídání vysvětlí funkci trvalého magnetu v reproduktoru či sluchátku 

69 Vlnění problémová otázka vysvětlí funkci fonendoskopu 

69 Vlnění problémová otázka porovná stěny podle zvukové izolace 

73 Co jsme se naučili o zvuku problémová otázka porovná slyšitelné a reprodukční frekvenční pásmo člověka a zvířat 

73 Co jsme se naučili o zvuku problémová otázka uvede do souvislosti hmotnost hlasivek a frekvence 

75 Co jsme se naučili o zvuku problémová úloha - kvantitativní 
vynese graf závislosti frekvence na délce struny a určí délku struny pro 
danou frekvenci 

76 Co jsme se naučili o zvuku problémová otázka vysvětlí rozdíl v době dozvuku při zkoušce a při koncertu v plném sále 

77 Co jsme se naučili o zvuku problémová otázka vysvětlí, proč vlastní hlas slyšíme jinak, než jej slyší ostatní 

77 Co jsme se naučili o zvuku problémová otázka vysvětlí, jak lze odlišit pomocí ladičky poškození vnitřního a středního ucha 

90 Atomové jádro problémová otázka vysvětlí, co stojí za radioaktivitou těžkých prvků 

90 Atomové jádro problémová otázka vysvětlí změny hmotnostního čísla a protonového čísla při alfa rozpadu 

101 Země a její okolí problémová otázka vysvětlí rozdíl mezi siderickým a synodickým dnem 

101 Země a její okolí problémová otázka popíše dráhu Slunce viditelnou z pólu při rovnodennostech a slunovratech 

101 Země a její okolí problémová otázka 
popíše dráhu Slunce viditelnou ze severního obratníku při 
rovnodennostech a slunovratech 

101 Země a její okolí problémová otázka 
popíše dráhu Slunce viditelnou z jižního obratníku při rovnodennostech a 
slunovratech 

101 Země a její okolí problémová otázka popíše rozdíl ve vážení rovnoramennými a pružinovými vahami na Měsíci 

110 Planety, hvězdy a galaxie problémová otázka vysvětlí, proč není Venuše vidět jako celý kotouč 

110 Planety, hvězdy a galaxie problémová otázka na postavení planet a Země vysvětlí viditelnost některých planet 

128 Energie problémová úloha - kvantitativní porovná výkon člověka s výkonem záření od Slunce na 1m2 

128 Energie problémová úloha - kvantitativní vypočte tepelné ztráty při chování vepřů 

129 Energie problémová úloha - kvantitativní vytvoří energeticko-ekonomickou bilanci větrné elektrárny 

135 Polovodiče problémová otázka vysvětlí obdobné vlastnosti polokovů podle umístění v tabulce prvků 
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144 Co jsme se naučili o látkách problémová otázka 
vysvětlí rozdílné fyzikální vlastnosti prvku s obdobnými chemickými 
vlastnostmi 

147 Co jsme se naučili o pohybu a sile problémová úloha - kvantitativní určí velikost jednotky uzel a vysvětlí nepřesnosti při jeho měření 

 

MACHÁČEK M., Fyzika pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia pracovní sešit k učebnici. Praha: Prometheus, 2001. ISBN 978-80-7196-230-4. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

1 Elektromagnetická indukce problémová úloha - kvalitativní doplní a zakreslí elektrický obvod s pokusem elektromagnetické indukce 

3 Transformátor žákem sestavovaná úloha 
navrhne umístění transformátorových stanic a napětí vedení rozvodné 
soustavy 

4 Transformátor problémová úloha - kvantitativní vypočte a porovná ztráty na vedení rozvodné soustavy s různým napětím 

10 Elektřina v domě problémová úloha - kvalitativní 
zakreslí spojení třífázového generátoru s přenosovou soustavou a 
uzemněním 

10 Co jsme se naučili o elmag. indukci problémová úloha - kvalitativní 
určí okamžik vzniku elektrického výboje v zapalovací cívce a naznačí 
průběh el. proudu 

12 Kmitání problémová úloha - kvalitativní 
určí pražce kytary, které je potřeba stisknout při zadaném poměru 
frekvencí 

14 Vlnění problémová úloha - kvalitativní určí orientační velikost jádra planety z velikosti stínu podélných vln 

18 Země a její okolí problémová úloha - kvalitativní nakreslí Zemi, jak by vypadala ze stejného místa po zadaném čase 

19 Země a její okolí problémová úloha - kvalitativní 
nakreslí dráhu Slunce po obloze pozorovatelnou ze severního pólu v 
různých obdobích 

19 Země a její okolí problémová úloha - kvalitativní určí vzájemný pohyb Země a stacionárního satelitu při pohledu od Polárky 

26 Energie problémová úloha - kvalitativní 
nakreslí a propojí sluneční kolektory na ohřev bazénu tak, aby nebylo 
potřeba čerpadlo 
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KOLÁŘOVÁ, R., BOHUNĚK, J. Fyzika pro 6. ročník základní školy. 2. vyd. Praha: Prometheus, 2002. ISBN 978-80-7196-246-5. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

10 Stavba látek experiment vysvětlí zapálení svíčky "na dálku" pomocí voskových výparů 

14 Stavba látek žákem sestavovaná úloha navrhne experimenty, jimiž ověří různé vlastnosti látek 

15 Stavba látek problémová otázka vysvětlí funkci sifonu 

15 Stavba látek problémová otázka vysvětlí funkci kesonu 

23 Stavba látek problémová otázka vysvětlí, co by se stalo, kdyby nefungovalo gravitační pole Země 

24 Stavba látek žákem sestavovaná úloha 
nalezne informace a zdůvodní přítomnost gravitačního pole kolem všech 
těles 

28 Stavba látek problémová úloha - kvalitativní zhodnotí, zda je guma vhodná pro použití v siloměru 

40 Stavba látek problémová otázka 
vysvětlí, jestli lze nádobu vyplnit z poloviny kapalinou nebo z poloviny 
plynem 

40 Elektrické vlastnosti látek problémová otázka navrhne experiment k určení polarity elektrického náboje tělesa 

47 Elektrické vlastnosti látek problémová úloha - kvantitativní porovná velikost atomu a jeho jádra se zrnkem máku 

48 Elektrické vlastnosti látek problémová úloha - kvalitativní z obrázku a periodické tabulky prvků určí, o jaký iont prvku se jedná 

51 Magnetické vlastnosti látek problémová otázka vysvětlí, jak lze určit polaritu neoznačeného magnetu 

52 Magnetické vlastnosti látek problémová otázka pomocí netečného pásma určí, které těleso je magnet a které nikoli 

59 Měření objemu problémová úloha - kvantitativní odvodí velikost kubické stopy v litrech 

57 Měření objemu experiment změří objem kapky vody, kávové lžičky a broku 

57 Měření objemu problémová úloha - kvantitativní vypočte množství vody, které unikne z kapajícího kohoutku 

57 Měření objemu experiment na experimentu vysvětlí, proč měření sypkých materiálů není přesné 

57 Měření objemu žákem sestavovaná úloha zjistí domácí spotřebu vody a možnosti jak ušetřit 

58 Měření hmotnosti problémová otázka poměří kilogram peří a železa 

63 Měření hmotnosti experiment změří rozdíl stejného objemu vzduchu a oxidu uhličitého 

86 Měření hmotnosti myšlenkový experiment navrhne experiment, jak změřit hmotnost kapky vody 

86 Měření hmotnosti myšlenkový experiment navrhne experiment, jak změřit hmotnost vzduchu v pouťovém balónku 

92 Hustota myšlenkový experiment 
zjistí experimentálně hustoty látky a určí druh, ze které je těleso 
vyrobeno 

93 Hustota myšlenkový experiment navrhne experiment, jak změřit objem vzduchu v pouťovém balónku 
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100 Měření času žákem sestavovaná úloha nalezne druhy historicky užívaných hodin a vysvětlí jejich princip 

100 Měření času experiment zjistí závislost doby kyvu kyvadla na délce závěsu a hmotnosti závaží 

103 Měření teploty problémová otázka vysvětlí pokládku kolejí bezstykových a stykových konstrukcí 

105 Měření teploty problémová otázka vysvětlí, proč se nádoby s kapalinami neplní až po okraj 

127 Elektrický proud konfrontace konfrontuje dva experimenty s vodivostí lidského těla 

141 Magnetické pole elektrického proudu experiment 
vyvodí závislost velikosti magnetické indukce na velikosti proudu a počtu 
závitů 

146 Rozvětvený elektrický obvod problémová úloha - kvalitativní 
určí chování daného obvodu při zkratu a navrhne vhodné umístění 
pojistky 

 

BOHUNĚK, J. Pracovní sešit k učebnici Fyzika pro 6. ročník základní školy. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2015. ISBN 978-80-7196-292-2. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

7 Elektrické vlastnosti látek problémová otázka získá představu o velikosti atomu a jeho jádra 

7 Elektrické vlastnosti látek myšlenkový experiment navrhne pokus, kterým dokáže silové působení elektricky nabitých těles 

7 Elektrické vlastnosti látek myšlenkový experiment navrhne pokus, kterým určí polaritu elektricky nabitého tělesa 

9 Magnetické vlastnosti látek experiment 
vysvětlí změnu směru magnetických indukčních čar při průchodu 
feromagnetikem 

11 Měření délky, měření objemu experiment změří tloušťku listu papíru 

13 Měření délky, měření objemu experiment změří objem špendlíku 

15 Měření hmotnosti tělesa, hustota problémová úloha - kvantitativní určí hustotu látky z poměru hmotností 

15 Měření hmotnosti tělesa, hustota myšlenkový experiment navrhne, jak zvážit slona, který se na váhu nevejde 

18 Měření času, měření teploty tělesa myšlenkový experiment navrhne, jak přesně nařídit kyvadlové hodiny bez znalosti aktuálního času 

21 Elektrický proud problémová úloha - kvalitativní vysvětlí, proč danými elektrickými obvody neprochází elektrický proud 

22 Elektrický proud problémová úloha - kvalitativní v schématu zapojení vyznačí aktivní části elektrického obvodu 

24 Magnetické pole el. proudu problémová úloha - kvalitativní vyznačí propojení kontaktů elektrického zvonku 
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KOLÁŘOVÁ, R., BOHUNĚK, J. Fyzika pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Prometheus. 2. vydání, 2003. ISBN 978-80-7196-265-6. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

2 Pohyb tělesa problémová úloha - kvalitativní 
nakreslí trajektorie některých bodů na pohybujícím se autě, včetně 
cykloidy 

25 Pohyb tělesa problémová úloha - kvantitativní 
zjistí čas potřebný pro přechod vozovky a zhodnotí bezpečnost před 
blížícím se vozidlem 

28 Pohyb tělesa myšlenkový experiment 
navrhne, jak lze pomocí hodinek ověřit správnou funkci rychloměru v 
autě 

29 Pohyb tělesa problémová otázka vysvětlí, jak se části buldozeru vzájemně pohybují (pásy, buldozer) 

30–31 Pohyb tělesa problémová úloha - kvantitativní vysvětlí závislost dráhy rovnoměrně zrychleného pohybu na čase 

54 Síla, skládání sil experiment vysvětlí závislost rovnováhy v závislosti na poloze těžiště 

68 Posuvné účinky síly, pohybové zák. problémová otázka 
vysvětlí pohyb jednoho z těles při stejně velkém vzájemném působení 
dvou těles 

76 Otáčivé účinky síly problémová úloha - kvantitativní 
vypočte, ve kterém místě je potřeba podepřít páku se znalostí dvou 
působcích sil 

80 Otáčivé účinky síly žákem sestavovaná úloha určí druhy pák na bicyklu, popíše jejich funkci, určí osy otáčení a ramena 

81 Otáčivé účinky síly experiment 
vysvětlí, proč podle experimentu není závislost mezi působící silou a 
ramenem lineární 

85 Otáčivé účinky síly myšlenkový experiment navrhne pokus, kterým ukáže, zda jsou při šikmém tahu síly v rovnováze 

85 Otáčivé účinky síly problémová úloha - kvalitativní 
vytvoří model volné kladky jako rovnoramennou páku a určí na ni směr 
působících sil 

85 Otáčivé účinky síly problémová úloha - kvantitativní 
vypočte velikost síly na siloměru podle soustavy jednoduchých strojů na 
obrázku 

89 Deformační účinky síly problémová úloha - kvantitativní vypočte únosnost ledu pro člověka v botách a na bruslích 

91 Deformační účinky síly problémová otázka vysvětlí funkci zdvihu nápravy u nákladních tahačů 

95 Tření myšlenkový experiment 
navrhne pokus, kterým ověří nezávislost velikosti třecí síly na velikosti 
styčné plochy 

108 Mechanické vlastnosti kapalin myšlenkový experiment 
navrhne pokus, kterým ověří, že hydrostatický tlak působí na dno i stěny 
nádoby 
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113 Mechanické vlastnosti kapalin problémová otázka 
vysvětlí, jak se mění hdrostatický tlak ve vodě při změně výšky hladiny, 
teploty apod. 

117 Mechanické vlastnosti kapalin problémová otázka 
určí chování dvou těles ze stejné látky na rovnoramenných vahách v 
různých kapalinách 

117 Mechanické vlastnosti kapalin problémová otázka 
určí chování dvou těles z různých látek na rovnoramenných vahách ve 
vodě 

121 Mechanické vlastnosti kapalin myšlenkový experiment 
navrhne experiment k ověření nezávislosti hydrostatického tlaku na 
daných veličinách 

122 Mechanické vlastnosti kapalin problémová úloha - kvalitativní 
vysvětlí úbytek velikosti síly na sklonných vahách při ponoření tělesa do 
kapaliny 

122 Mechanické vlastnosti kapalin konfrontace 
vysvětlí "popření" Archimédova zákona při pokusu s gumovým tělesem u 
dna nádoby 

128 Mechanické vlastnosti kapalin paradox 
vysvětlí, proč plavce vynese voda na povrch kapaliny, a přesto se někteří 
lidé topí 

129 Mechanické vlastnosti kapalin experiment vysvětlí princip potápěče - karteziánka 

129 Mechanické vlastnosti kapalin problémová úloha - kvantitativní 
vypočte hustotu neznámé látky ze známé hmotnosti a velikosti vztlakové 
síly ve vodě 

132 Mechanické vlastnosti plynů problémová otázka vysvětlí silové působení atmosféry na různá tělesa 

142 Mechanické vlastnosti plynů problémová úloha - kvantitativní 
vypočte chybu měření při měření hmotnosti vlivem vztlakové síly v 
atmosféře 

147 Mechanické vlastnosti plynů úloha na předvídání 
určí, jak by se změnila hodnota manometru při měření přetlaku v 
pneumatice ve vakuu 

147 Mechanické vlastnosti plynů problémová otázka vysvětlí, proč pouťový balonek ve větších výškách praskne 

152 Světelné jevy problémová otázka vysvětlí, proč je v hluboké vodě málo světla 

157 Světelné jevy problémová otázka popíše, jak se jeví Země pozorovateli na Měsíci v různých fázích 

163 Světelné jevy experiment 
sestaví zákon odrazu tak, aby jeden ze zobrazovaných předmětů 
navazoval obrazem 

164 Světelné jevy myšlenkový experiment navrhne experiment pro ověření stejné roviny dopadu a odrazu 

166 Světelné jevy problémová úloha - kvalitativní 
nakreslí průběh paprsků zobrazeného předmětu v rovinném zrcadle a určí 
viditelnost 
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166 Světelné jevy experiment zkonstruuje paprsky vícenásobných odrazů zrcadel v pravém úhlu 

170 Světelné jevy experiment 
sestaví a vysvětlí princip dírkové komory, provádí experimenty k ověření 
funkčnosti 

171 Světelné jevy problémová otázka vysvětlí jevy, pozorovatelné z Měsíce při zatmění Slunce a Měsíce 

171 Světelné jevy problémová úloha - kvalitativní vysvětlí funkci dvou zrcadel se vzájemným úhlem 45° 

 

BOHUNĚK, J. Fyzika pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia pracovní sešit k učebnici. Praha: Prometheus. 3. vydání, 2001. ISBN 80-7196-271-7. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

4 Pohyb tělesa myšlenkový experiment vysvětlí, jak lze přibližně i přesně určit rychlost parníku 

8 
Pohyb tělesa problémová úloha - kvalitativní 

určí, zda je výslednice z Krylovovy bajky tří zvířat neshodná (podle 
obrázku) 

16 Otáčivé účinky síly problémová úloha - kvantitativní znázorní a vypočte síly působící na soustavu jednoduchých strojů 

20 Mechanické vlastnosti kapalin problémová otázka určí, který z chlapců zvítězí v přetlačování na modelu hydraulického lisu 

20 Mechanické vlastnosti kapalin problémová otázka určí chybu v zobrazení modelu hydraulického lisu 

24 Mechanické vlastnosti plynů problémová úloha - kvalitativní určí případy, kdy lze a kdy nelze naplnit nádobu vodou 

26 Mechanické vlastnosti plynů experiment zdůvodní vzniku podtlaku ve sklenici po vyhoření svíčky 

27 Přímočaré šíření světla, odraz světla problémová úloha - kvalitativní znázorní přibližný chod paprsků při vzniku různých druhů stínu 

29 Přímočaré šíření světla, odraz světla černá skříňka doplní typ zrcadel na základě chodu části paprsků 

 

KOLÁŘOVÁ, R., BOHUNĚK, J. Fyzika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Prometheus, 1999. ISBN 978-80-7196-149-9. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

21 Práce, výkon problémová úloha - kvantitativní 
vypočte hmotnost závaží potřebné pro napnutí lana pomocí pevné a 
volné kladky 

28 Práce, výkon problémová úloha - kvantitativní určí velikost výkonu jednoho koně 

41 Polohová a pohybová energie problémová úloha - kvantitativní 
určí velikost síly, užitečné a skutečné práce a účinnosti při práci s 
kladkostrojem 

42 Polohová a pohybová energie problémová úloha - kvantitativní 
určí hmotnost vody procházející skrze turbínu při znalosti výkonu a 
účinnosti 
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52 Vnitřní energie, teplo problémová otázka vysvětlí hovorové výrazy ohledně oblečení, které "hřeje" 

59 Vnitřní energie, teplo problémová otázka 
vysvětlí rozdíl mezi kapalnou vodou a ledem z hlediska měrné tepelné 
kapacity 

60 Vnitřní energie, teplo experiment 
zahřeje ocelové těleso na teplotu 80 °C a ověří jeho teplotu kapalinovým 
teploměrem 

63 Vnitřní energie, teplo problémová úloha - kvantitativní 
vypočte, za jak dlouho se ohřeje voda v rychlovarné konvici ze znalosti 
příkonu 

67 Vnitřní energie, teplo problémová otázka vysvětlí vliv teplotních změn vody a pobřeží na směr proudění vzduchu 

70 Vnitřní energie, teplo problémová otázka vysvětlí hovorové výrazy "je mi vedro" a "je mi zima" 

72 Vnitřní energie, teplo problémová otázka vysvětlí rozdíl nočními teplotami při vyjasněné a zatažené obloze 

72 Vnitřní energie, teplo žákem sestavovaná úloha vysvětlí princip slunečního kolektoru 

72 Vnitřní energie, teplo žákem sestavovaná úloha vytvoří souhrnný přehled o využívání sluneční energie člověkem 

73 Vnitřní energie, teplo žákem sestavovaná úloha navrhne úsporná opatření tepelné energie pro vlastní domácnost 

83 Změny skupenství látek experiment vysvětlí zmrznutí vody při odpařování éteru 

87 Změny skupenství látek problémová otázka 
vysvětlí nebezpečí opaření horkou parou a vodou a jak lze zraněnému 
pomoci 

95 Změny skupenství látek problémová otázka 
určí, kolik otáček má kliková hřídel 4dobého motoru, když proběhne 25 
zážehů/s 

95 Změny skupenství látek problémová otázka vysvětlí zajištění rozvodu páry ve Wattově parním stroji 

95 Změny skupenství látek žákem sestavovaná úloha vysvětlí princi různých tepelných motorů (proudových, raketových apod.) 

96 Změny skupenství látek experiment určí, zda se přelije plná sklenice s ledem po jeho roztátí 

96 Změny skupenství látek problémová úloha - kvantitativní 
z grafu teplotní závislosti na čase určí skupenská tepla a měrné tepelné 
kapacity 

108 Elektrické jevy problémová otázka určí, jak lze pomocí elektroskopu určit elektrický náboj tělesa 

108 Elektrické jevy experiment rozdělí na základě pokusů s elektroskopem látky na vodiče a nevodiče 

113 Elektrické jevy experiment 
vysvětlí rozdílné chování elektroskopů při nabíjení kladným a záporným 
el. nábojem 

116 Elektrický náboj, elektrické pole problémová úloha - kvantitativní 
porovná tíhovou sílu a elektrickou sílu působící na částici v elektrickém 
poli 

117 Elektrický náboj, elektrické pole problémová otázka vysvětlí způsob přenesení kladného elektrického náboje 
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117 Elektrický náboj, elektrické pole problémová otázka 
vysvětlí možné příčiny přitahování polystyrenových těles s neznámým el. 
nábojem 

136 Elektrický proud žákem sestavovaná úloha porovná cenu při užívání monočlánků a akumulátorů 

142 Elektrický proud experiment určí, jak se mění elektrický odpor s teplotou vodiče 

145 Elektrický proud problémová otázka vysvětlí, proč se žárovka přepálí nejčastěji při zapnutí vypínače 

152 Elektrický proud problémová úloha - kvantitativní 
nakreslí schéma zapojení koncového a dálkového světla a určí el. proud v 
obvodu 

153 Elektrický proud problémová úloha - kvantitativní 
v obvodu s třemi rezistory určí změny celkového odporu při záměně 
rezistorů 

164 Elektrický proud problémová úloha - kvantitativní 
navrhne zapojení rezistorů tak, aby byl získán zadaný celkový odpor 
soustavy 

165 Elektrický proud žákem sestavovaná úloha diskutuje různé možnosti získávání elektrické energie 

187 Počasí kolem nás experiment navrhne experiment a změří hmotnost vzduchu v nafouknutém míči 

196 Počasí kolem nás experiment na základě experimentu s teploměrem vysvětlí jaká je vlhkost vzduchu 

201 Počasí kolem nás problémová otázka vysvětlí rozdíl teplot na Měsíci 

 

BOHUNĚK, J. Fyzika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia pracovní sešit k učebnici. Praha: Prometheus. 3. vydání, 1995. ISBN 978-80-7196-270-0. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

4 Mechanická práce, výkon, energie experiment 
porovná množství vykonané práce při ponořování sklenice dnem dolů a 
nahoru 

9 Změny skupenství látek problémová úloha - kvalitativní 
z grafu závislosti teploty na čase při zahřívání látky určí základní jevy 
změn skupenství 

9 Změny skupenství látek problémová otázka vysvětlí, proč se po dešti v létě ochladí 

10 Změny skupenství látek problémová úloha - kvantitativní 
vypočte množství roztátého ledu při smíchání s daným množství teplé 
vody 

12 Elektrický náboj, elektrické pole úloha na předvídání 
určí, jak se bude chovat elektroskop v elektrickém poli za různých 
podmínek 

27 Počasí kolem nás úloha na předvídání vysvětí chování soupravy na obrázku při změně atmosférického tlaku 
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KOLÁŘOVÁ, R., BOHUNĚK, J. Fyzika pro 9. ročník základní školy. Praha: Prometheus, 2000. ISBN 978-80-7196-193-2. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

13 Elektromagnetické jevy experiment 
na základě pozorování vysvětlí chování magnetky v okolí vodiče s 
proudem 

20 Elektromagnetické jevy problémová otázka 
vysvětlí, proč musí být jádro elektromagnetu z magneticky měkkého 
materiálu 

20 Elektromagnetické jevy problémová otázka 
určí rozmístění pólů cívky elektromagnetu v daném uspořádání pro 
zvonek 

20 Elektromagnetické jevy problémová úloha - kvalitativní 
nakreslí zapojení cívek elektromagnetu pro souhlasné póly na straně 
kotvy 

20 Elektromagnetické jevy problémová otázka vysvětlí funkci jističe při zkratu a dlouhodobém proudovém přetížení 

26 Elektromagnetické jevy problémová otázka 
vysvětlí možnosti otočení chodu stejnosměrného elektromotoru se 
statorem z permanentních magnetů či elektromagnetů 

26 Elektromagnetické jevy problémová otázka 
odvodí závislost počtu pólů komutátoru na počtu cívek v stejnosměrném 
elektromotoru 

27 Elektromagnetické jevy experiment sestaví si vlastní jednoduchý elektromotor 

33 Elektromagnetické jevy problémová úloha - kvalitativní 
sestaví schéma elektrického zapojení automatického otevírání dveří s 
elektromagnetem 

41 Střídavý proud problémová otázka 
vysvětlí, proč nelze použít přístroj pro měření stejnosměrných veličin k 
měření střídavých 

45 Střídavý proud experiment 
porovná ztráty a transformační poměr v transformátorech s různým 
jádrem 

49 Střídavý proud problémová otázka 
vysvětlí, proč se v přenosových soustavách užívá střídavé, velmi vysoké 
napětí 

49 Střídavý proud žákem sestavovaná úloha vysvětlí vliv elektrárenské výroby na životní prostředí 

51 Vedení el. proudu v kapalinách a plyn experiment vysvětlí "okamžité" rozsvícení všech žárovek v elektrickém obvodu 

54 Vedení el. proudu v kapalinách a plyn myšlenkový experiment navrhne způsob, jak poměděnou elektrodu očistit 

85 Bezpečné zacházení el. zařízeními problémová otázka vysvětlí význam krokového napětí 

100 Světelné jevy a jejich využití problémová otázka vysvětlí princip elektronkové televizní obrazovky 



Příloha 10 – Rešerše problémových úloh v učebnicích Růženy Kolářové a Jiřího Bohuňka nakladatelství Prometheus 

109 Světelné jevy a jejich využití problémová úloha - kvalitativní 
nakreslí chod paprsků na rozhraní sklo-vzduch pod mezním a nad mezním 
úhlem 

109 Světelné jevy a jejich využití myšlenkový experiment 
navrhne způsob, jak zneviditelnit korkovou zátku ve skleněné nádobě 
jinou nádobou 

160 Země a vesmír experiment změří poměrnou vzdálenost a průměr Slunce 

 

BOHUNĚK, J. Fyzika pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia pracovní sešit k učebnici. Praha: Prometheus. 3. vydání, 1995. ISBN 978-80-7196-270-0. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

2 Elmag. jevy, střídavý proud problémová otázka vysvětlí rozdíl mezi indukčními čarami permanentního magnetu a cívky 

3 Elmag. jevy, střídavý proud problémová úloha - kvalitativní 
aplikuje Ampérovo pravidlo pravé ruky na cívku s proudem v 
magnetickém poli 

7 Vedení el. proudu v polovodičích problémová úloha - kvalitativní vysvětlí princip hlásiče požáru podle schématu zapojení 

8 Lom světla, zobrazení čočkami problémová úloha - kvalitativní vyznačí směr chodu paprsků trojbokým skleněným hranolem 

10 Lom světla, zobrazení čočkami černá skříňka podle chodu směru paprsků doplní vhodné optické prvky 

11 Využití světla a záření problémová otázka vysvětlí, proč za sklem sluneční paprsky neopálí 

11 Využití světla a záření problémová otázka vysvětlí princip dveřního kukátka 

12 Využití světla a záření problémová otázka vysvětlí úpravu optického přístroje pro vady oka 

13 Využití světla a záření experiment vysvětlí, proč je obtížný odhad vzdálenosti jen jedním okem 

18 Energie a její přeměny problémová otázka 
vysvětlí nefunkčnost perpetuí mobile na obrázcích a směr myšlenek 
autorů 
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BOHUNĚK, J. Sbírka úloh z fyziky pro žáky základních škol 1. díl. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2009. ISBN 978-80-7196-368-4. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

9 Stavba látek myšlenkový experiment 
navrhne, jak změřit objem 1 l ve třech odlišných nádobách (žádná není 
litrová) 

12 Stavba látek problémová otázka vysvětlí, proč na rozdíl od kapaliny nelze naplnit jen díl nádoby plynem 

14 Délka tělesa experiment změří průměr tenkého drátku milimetrovým měřítkem 

17 Objem tělesa experiment změří objem míčku na stolní tenis 

17 Objem tělesa experiment změří objem kapky vody 

21 Hmotnost tělesa experiment změří hmotnost vzduchu v nafouknutém míči 

22 Hmotnost tělesa experiment změří hmotnost jednoho připínáčku 

22 Hmotnost tělesa myšlenkový experiment 
navrhne, jak určit nejtěžší těleso z 9 téměř stejných těles pomocí dvou 
vážení 

22 Hustota látky problémová otázka 
vysvětlí, které ze tří těles z různých látek o stejném objemu má nejvyšší 
hmotnost 

23 Hustota látky problémová úloha - kvalitativní 
podle obrázku rovnoramenných vah označí tělesa z daných látek 
porovnáním hustot a hmotnosti 

24 Hustota látky problémová úloha - kvalitativní 
podle obrázku rovnoramenných vah označí tělesa z daných látek 
porovnáním hustot a objemu 

25 Hustota látky myšlenkový experiment 
navrhne, jak rozeznat látky, ze kterých jsou vyrobeny tři, opticky stejná 
tělesa 

25 Hustota látky problémová otázka 
vysvětlí, jak rozezná tělesa z různých látek, mají-li stejnou všechna 
hmotnost 

25 Hustota látky experiment na rovnoramenných vahách porovná hustoty vody a etanolu 

25 Hustota látky problémová otázka vysvětlí, zda může nalít 1 kg benzínu do nádoby od 1 l vody 

25 Hustota látky myšlenkový experiment 
vysvětlí, které těleso ze tří různých látek bude mít největší výšku při 
stejné hmotnosti a podstavě 

28 Čas problémová otázka vysvětlí, jak lze určit poledne pomocí tyče 

28 Čas problémová úloha - kvalitativní nakreslí a vysvětlí princip slunečních hodin 

29 Teplota tělesa experiment 
na základě experimentu vysvětlí teplotní roztažnost plynných, kapalných 
a pevných látek 
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30 Teplota tělesa problémová otázka vysvětlí, pro varné nádoby ze skla mají tenké stěny 

30 Teplota tělesa problémová otázka 
vysvětlí, proč se skleněná zátka nádoby uvolní, zahřeje-li se hrdlo 
nádoby 

32 Teplota tělesa problémová otázka určí, jak je stanoven rozsah lékařského teploměru 

39 Pohyb tělesa myšlenkový experiment 
navrhne, jak pomocí pásma a stopek zjistí, zda vozidlo nepřekročí 
povolenou rychlost v obci 

39 Pohyb tělesa problémová otázka vysvětlí, jak lze zjistit vzdálenost bouřky ze známé rychlosti zvuku 

42 Pohyb tělesa problémová úloha - kvantitativní 
vypočte rychlost vozidla a vysvětlí, zda chodec v zadání přecházel 
bezpečně 

43 Pohyb tělesa problémová úloha - kvantitativní 
vypočte rychlost letadel pohybujících se proti sobě ze znalosti dráhy, 
času a rozdílu rychlostí 

43 Pohyb tělesa problémová úloha - kvantitativní 
z času míjení jednoho místa dvou vlaků vypočte rychlost druhého a 
vypočte celkový čas průjezdu 

43 Pohyb tělesa problémová úloha - kvantitativní 
porovná průměrné rychlosti dvou vozidel na základě poměru drah a času 
při dané rychlosti 

49 Pohyb tělesa problémová úloha - kvantitativní vypočte rychlost člunu a dráhy pohybu v unášejícím prostředí 

50 Pohyb tělesa problémová úloha - kvantitativní 
vypočte rychlost vlaku ze znalosti jeho délky, délky tunelu a času, po 
který vlak míjí konec tunelu 

50 Pohyb tělesa problémová úloha - kvantitativní vypočte rychlosti letadel letících proti sobě v unášivém prostředí 

50 Pohyb tělesa problémová úloha - kvantitativní 
vypočte rychlost protijedoucího vlaku ze znalosti rychlosti, délky vlaku a 
doby míjení 

51 Pohyb tělesa problémová úloha - kvantitativní 
vypočte kdy, a kde se potkají dvě vozidla s časovou prodlevou odjezdu 
příjezdu 

52 Pohyb tělesa problémová úloha - kvantitativní určí rychlost a délku vlaku z doby projetí mostu čelem a celým vlakem 

52 Pohyb tělesa problémová úloha - kvantitativní určí velikost rychlostí osob různě se pohybující na eskalátoru 

54 Pohyb tělesa problémová úloha - kvantitativní 
vypočte velikost rychlosti z poměrů mezi jinými rychlostmi a finálními 
časy 

59 Gravitační síla Země problémová úloha - kvantitativní porovná gravitační síly na Zemi a na Měsíci 

59 Gravitační síla Země problémová otázka 
porovná velikosti tlakových sil od kulových těles se stejným objemem z 
různých látek 
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62 Skládání sil experiment zjistí, jak závisí velikost výsledné síly na úhlu, který složky svírají 

63 Skládání sil problémová otázka 
vysvětlí, proč dvě kuřata táhnoucí žížalu silou 2 N z každé strany žížalu 
nepřetrhnou, a 1 kuře působící silou 3 N ano 

66 Těžiště telěsa problémová otázka určí rozložení hmoty v tělese, které je podepřené jen 1/4 své podstavy 

74 Síly a její účinky myšlenkový experiment 
určí, zda se poruší rovnováha rovnoramenných vah, když do jedné z 
nádob ponoříme zavěšené těleso 

76 Otáčivý účinek síly, moment síly problémová úloha - kvantitativní vypočte velikost síly na páce se započtením hmotnosti páky 

77 Otáčivý účinek síly, moment síly problémová otázka určí těleso s větším objemem podle rovnováhy na páce a hustoty látky 

78 Otáčivý účinek síly, moment síly problémová úloha - kvantitativní určí velikost síly v rovnovážné soustavě jednoduchých strojů 

79 Otáčivý účinek síly, moment síly problémová úloha - kvantitativní vypočte síly na kladkostroji s 8 kladkami 

80 Otáčivý účinek síly, moment síly problémová úloha - kvantitativní 
vypočte velikost tažné síly potřebné k posunu tělesa na nakloněné 
rovině 

 

BOHUNĚK, J. Sbírka úloh z fyziky pro žáky základních škol 2. díl. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2009. ISBN 978-80-7196-369-1. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

5 Mechanické vlastnosti tekutin problémová otázka vysvětlí rozdíl mezi kapičkou vody z rozprašovače a molekulou vody 

5 Mechanické vlastnosti tekutin problémová otázka vysvětlí rozdíl rychlosti rozpouštění cukru ve vodě o rozdílných teplotách 

6 Mechanické vlastnosti tekutin problémová otázka vysvětlí ustálení vodorovné hladiny klidné vody 

6 Mechanické vlastnosti tekutin experiment na základě experimentu vysvětlí stlačitelnost plynu v uzavřené nádobě 

13 Mechanické vlastnosti kapalin problémová otázka 
určí poměr hydrostatického tlaku, tlakové síly vody a tlakové síly nádoby 
stejného množství vody v různých nádobách 

23 Mechanické vlastnosti kapalin experiment 
vysvětlí, proč je porušena rovnováha laboratorních vah, na nichž jsou 
zavěšena závaží ponořena ve vodě a v acetonu 

26 Mechanické vlastnosti kapalin problémová úloha - kvantitativní 
porovná přírůstek tlakové síly na dno nádoby a tlakové síly nádoby na 
podložku při ponoření tělesa do nádoby 

26 Mechanické vlastnosti kapalin problémová otázka 
vysvětlí porušení rovnováhy laboratorních vah, na nichž jsou závaží 
stejného V a rozdílné ρ ponořené ve vodě 

26 Mechanické vlastnosti kapalin problémová úloha - kvantitativní 
vypočte objem dutiny hliníkové koule ze znalosti vztlakové síly při 
ponoření 
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28 Mechanické vlastnosti kapalin problémová otázka Určí, jak se mění vztlaková síla na těleso s umístěním na Zemi 

28 Mechanické vlastnosti kapalin problémová úloha - kvantitativní vypočte objem voru ze dřeva pro zadané zatížení 

28 Mechanické vlastnosti kapalin žákem sestavovaná úloha navrhne a vypočte zdvih pontonu ze dvou zkumavek na vyzdvižení tělesa 

29 Mechanické vlastnosti kapalin problémová úloha - kvantitativní vypočte, zda zadaný korkový kruh udrží člověka na hladině vody 

29 Mechanické vlastnosti kapalin experiment pomocí plování tělesa ve vodě a přimíchávání soli určí hustotu tělesa 

38 Mechanické vlastnosti plynů problémová otázka 
vysvětlí, proč musí být trubice při Torricelliho pokusu ve svislé poloze a k 
čemu slouží ventil ve vrchní části 

38 Mechanické vlastnosti plynů problémová otázka vysvětlí, proč kapátko a injekční stříkačka nefungují ve vakuu 

42 Mechanické vlastnosti plynů problémová otázka vysvětlí, proč je nutné užití dýchacího přístroje ve velkých výškách 

43 Mechanické vlastnosti plynů problémová otázka 
vysvětlí funkci jednoduchého kapalinového manometru sestaveného z 
uzavřené lahve s vodou a tenkou trubičkou 

43 Mechanické vlastnosti plynů problémová otázka určí, proč nebude fungovat aneroid s trhlinou 

46 Mechanické vlastnosti plynů problémová otázka 
vysvětlí, jaké hodnoty tlaku ukazuje manometr, uvažujeme-li v uzavřené 
části nad rtutí vakuum a rtuťové syté páry 

47 Mechanické vlastnosti plynů problémová otázka vysvětlí funkci přísavek 

48 Mechanické vlastnosti plynů problémová otázka 
vysvětlí, proč po určité době přestane vytékat z nádoby spodním 
kohoutem kapalina a jak situaci vyřešit 

49 Mechanické vlastnosti plynů experiment vysvětlí pokus při přečerpání vody pomocí sníženého tlaku 

50 Mechanické vlastnosti plynů problémová otázka vysvětlí, proč je nebezpečné otevírat láhev vražením zátka dovnitř 

50 Mechanické vlastnosti plynů myšlenkový experiment 
Vysvětlí, za jakých podmínek nastane k překonání vztlakové sílu působící 
na destičku uzavírající otevřenou kónickou nádobu 

51 Mechanické vlastnosti plynů problémová otázka vysvětlí, proč Archimédův zákon nefunguje ve vesmíru 

51 Proudění vody a vzduchu problémová otázka vysvětlí, proč je injekční stříkačka na konci zúžená 

51 Proudění vody a vzduchu problémová otázka vysvětlí, proč dochází k proudění vzduchu komínem 

53 Proudění vody a vzduchu problémová otázka vysvětlí, proč se při fouknutí mezi dva papíry, tyto papíry přiblíží 

53 Proudění vody a vzduchu problémová otázka vysvětlí prudké zavření dveří v průvanu 

56 Proudění vody a vzduchu experiment sestrojí model padáku a vysvětlí jeho funkci 

56 Proudění vody a vzduchu experiment vysvětlí aerodynamickou levitaci v proudu vzduchu 

56 Proudění vody a vzduchu experiment vysvětlí hydrodynamickou levitaci v proudu vody 
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77 Vnitřní energie, Teplo problémová otázka 
vysvětlí, proč se při dotyku těles z různých látek o stejné teplotě zdá, že 
mají jinou teplotu 

77 Vnitřní energie, Teplo problémová otázka 
vysvětlí malou tepelnou vodivost materiálů obsahujících vzduchové 
dutiny 

78 Vnitřní energie, Teplo problémová otázka vysvětlí vznášení se ptáků na stoupajících vzdušných proudech 

78 Vnitřní energie, Teplo problémová otázka 
určí, zda je možné tepelné proudění ve vykompenzovaném gravitačním 
poli 

79 Vnitřní energie, Teplo problémová otázka vysvětlí, proč je v létě tepleji v tmavém oblečení 

79 Vnitřní energie, Teplo problémová otázka vysvětlí bíle nátěry chladírenských vozů 

79 Vnitřní energie, Teplo problémová otázka zdůvodní, proč teploměr na přímém slunci neměří správně 

79 Vnitřní energie, Teplo problémová otázka vysvětlí, proč nelze uvést do varu 1 l vody 

79 Vnitřní energie, Teplo problémová otázka vysvětlí ohřátí tělesa slunečním zářením za sklem, nikoli zahřátí skla 

79 Vnitřní energie, Teplo problémová otázka posoudí rychlost tepelného záření 

81 Vnitřní energie, Teplo problémová otázka 
porovná měrnou tepelnou kapacitu rtuti a vody a vysvětlí užití v 
lékařských teploměrech 

82 Vnitřní energie, Teplo problémová otázka zdůvodní rychlost ohřívání těles dle měrné tepelné kapacity 

84 Vnitřní energie, Teplo problémová úloha - kvantitativní vypočte množství teplé a studené vody potřebné k napuštění bazénu 

86 Změny skupenství látek problémová otázka 
vysvětlí, proč se ke zhotovení kosmických lodí používají materiály s 
vysokou teplotou tání 

86 Změny skupenství látek problémová otázka vysvětlí, zda je možné zmrazit vodu roztaveným kovem (rtutí) 

86 Změny skupenství látek problémová otázka vysvětlí, proč led a sníh taje pomalu 

87 Změny skupenství látek problémová otázka 
vysvětlí, proč se uzavřené nádoby s vodou po zmrznutí mohou 
roztrhnout 

87 Změny skupenství látek problémová otázka vysvětlí, proč jsou formy na taveninu větší, než má být finální výrobek 

90 Změny skupenství látek problémová otázka zdůvodní oteplení před srážkami 

90 Změny skupenství látek problémová otázka vysvětlí zmrznutí vody při odpařování éteru 

90 Změny skupenství látek problémová otázka zdůvodní ochlazení po srážkách 

90 Změny skupenství látek problémová otázka vysvětlí funkci pokličky při vaření 
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91 Změny skupenství látek problémová úloha - kvalitativní 
z grafu závislosti teploty na čase při ohřevu látek porovná měrné tepelné 
kapacity a skupenská tepla varu 

94 Změny skupenství látek experiment 
vysvětlí zvýšení hladiny vody v trubici, v níž vznikl vlivem ochlazení 
podtlak 

94 Změny skupenství látek myšlenkový experiment navrhne experiment pro kalibraci vlasového vlhkoměru 

99 Tepelné motory problémová otázka 
vysvětlí fyzikální vlastnosti pístů spalovacích motorů - malá hustota, 
velká tepelná vodivost a malá teplotní roztažnost 

99 Tepelné motory problémová otázka vysvětlí, proč jsou těsnící kroužky pístů rozříznuty 

100 Tepelné motory problémová otázka zdůvodní, proč se ventily v motorech otevírají dovnitř a ne ven 

100 Tepelné motory problémová otázka zdůvodní užití dvoudobých zážehových motorů u malých motocyklů 

102 Přímočaré šíření světla problémová otázka vysvětlí malé množství světla ve velkých hloubkách 

103 Přímočaré šíření světla problémová otázka vyvrátí tvrzení, že lze hvězdy vidět ve dne z hluboké studny 

103 Přímočaré šíření světla experiment 
pozoruje a vysvětlí změny v ostrosti stínu od svíčky ve svislé a vodorovné 
poloze 

104 Přímočaré šíření světla problémová otázka určí místo, kde může být stín člověka po celý den stejný 

108 Odraz světla, zrcadla problémová otázka vysvětlí osvětlení v místnosti i bez přímých slunečních paprsků 

109 Odraz světla, zrcadla problémová otázka vysvětlí pozorovatelnost umělé družice 

111 Odraz světla, zrcadla problémová otázka 
určí, jak lze pomocí vodorovného rovinného zrcadla určit výšku 
předmětů 

111 Odraz světla, zrcadla problémová otázka vysvětlí, proč se otevřená okna domu jeví tmavší, než stěny 

112 Odraz světla, zrcadla problémová úloha - kvalitativní 
narýsuje vzájemné postavení paprsků světla a rovinného zrcadla tak, aby 
se paprsky odklonily o 90 ° 

112 Odraz světla, zrcadla problémová úloha - kvalitativní narýsuje chod paprsků na třech vzájemně kolmých rovinných zrcadlech 

113 Odraz světla, zrcadla problémová otázka vysvětlí, kolik obrazů lze pozorovat mezi dvěma rovnoběžnými zrcadly 

113 Odraz světla, zrcadla problémová otázka určí směr pohybu obrazu Slunce v jezeře při pohybu pozorovatele 

115 Odraz světla, zrcadla problémová otázka vysvětlí užití dutého zrcadla ve svítilnách 

115 Odraz světla, zrcadla problémová otázka vysvětlí způsob užívání kulových zrcadel v lékařství - zubní a ušní 

116 Odraz světla, zrcadla experiment 
nalezne takovou polohu předmětu, kdy je s obrazem v jedné rovině 
kolmé na optickou osu 
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118 Odraz světla, zrcadla problémová otázka vysvětlí užití vypuklých zrcadel ve zpětných zrcátkách 

118 Odraz světla, zrcadla problémová úloha - kvantitativní určí předmětovou vzdálenost pro dané zvětšení dutým zrcadlem 

119 Lom světla. Čočky experiment 
vysvětlí a narýsuje chod paprsků při experimentu se zneviditelněním 
předmětu ve zkumavce pod hladinou 

120 Lom světla. Čočky problémová otázka 
určí směr dopadajících paprsků na sklo, aby procházely beze změny 
směru 

120 Lom světla. Čočky problémová otázka vysvětlí, proč pod hladinou vody někdy nevidíme předměty nad hladinou 

121 Lom světla. Čočky problémová otázka vysvětlí, proč se v horkém dni zdá být na silnici vrstvička vody 

124 Lom světla. Čočky problémová otázka z vlastností obrazu určí druh čočky a polohu předmětu před čočkou 

124 Lom světla. Čočky problémová úloha - kvalitativní nalezne obrazy písmena d pomocí různých zrcadel a čoček 

125 Lom světla. Čočky problémová otázka vysvětlí, jak lze nalézt ohnisko čočky s použitím světla i bez něj 

125 Lom světla. Čočky problémová otázka 
vysvětlí, zda může vzniknout na sítnici oka stejně velký obraz, jako je 
předmět 

126 Lom světla. Čočky problémová otázka 
vysvětlí, jak lze určit, zda jsou dané brýle pro krátkozrakého, či 
dalekozrakého 

127 Rozklad světla, barva těles problémová otázka 
vysvětlí, proč mohou mít tělesa pod zářivkou jinou barvu, než na denním 
světle 

127 Rozklad světla, barva těles experiment 
vyrobí Newtonův kotouč a vysvětlí skládání barev při zpoždění vnímání 
okem 

127 Optické přístroje problémová otázka vysvětlí, proč je výhodnější pro větší zvětšení lupou ji přiblížit více k oku 

128 Optické přístroje úloha 912 chybné zadání 
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11 Elektrický náboj tělesa experiment 
vysvětlí, proč se k zelektrovanému tělesu nezelektrované přitahuje a po 
dotyku odpuzuje 

12 Elektrický náboj tělesa myšlenkový experiment 
Vysvětlí, co se stane s dvěma kyvadélky při nabití nesouhlasnými náboji 
při jejich dotyku 

14 Elektrický náboj tělesa problémová otázka 
vysvětlí, jak lze dvě izolovaná kovová tělesa nabít nesouhlasnými náboji 
při použití skleněné tyče a kůže 

14 Elektrický náboj tělesa problémová otázka 
vysvětlí, jak lze těleso z vodivé a nevodivé látky zbavit elektrického 
náboje 

14 Elektrický náboj tělesa problémová otázka navrhne, jak lze rozlišit zelektrované těleso od nezelektrovaného 

15 Elektrický náboj tělesa problémová otázka určí podmínky pro zelektrování kovových těles 

15 Elektrický náboj tělesa problémová otázka určí polaritu elektrického náboje částí elektroskopu při jeho nabíjení 

15 Elektrický náboj tělesa problémová otázka vysvětlí, proč ručička elektroskopu zůstává vychýlená 

16 Elektrický náboj tělesa problémová otázka vysvětlí funkci elektroskopu při nabíjení nesouhlasnými náboji 

18 Elektrický náboj tělesa problémová otázka 
vysvětlí, jak lze určit zelektrovaným elektroskopem polaritu jiného 
zelektrovaného tělesa 

18 Elektrický náboj tělesa experiment na základě pokusu s elektroskopy posoudí vodivost skla a kovu 

18 Elektrický náboj tělesa problémová otázka vysvětlí chování elektroskopu, při postupném přenášení stejného náboje 

18 Elektrický náboj tělesa problémová otázka vysvětlí rozdíl v chování při elektrování vodivých a nevodivých látek 

24 Elektrické pole experiment 
na základě experimentu vysvětlí zelektrování jednoho z elektroskopů 
indukcí 

25 Elektrické pole experiment na základě experimentu rozliší nabití elektroskopu indukcí a dotykem 

26 Elektrické pole problémová otázka vysvětlí silové působení nabitého tělesa na pramínek vody 

26 Elektrické pole problémová otázka 
vysvětlí, jak lze pomocí kladně nabitého tělesa zelektrovat další dvě 
opačným nábojem 

26 Elektrické pole problémová otázka vysvětlí odpudivou sílu po předání elektrického náboje 

28 Elektrické pole problémová úloha - kvalitativní vysvětlí změnu polohové energie částice při pohybu v elektrickém poli 

28 Elektrické pole problémová úloha - kvalitativní 
porovná práci při posunu protonu a elektronu ve stejnorodém 
elektrickém poli 
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28 Elektrické pole problémová otázka vysvětlí, jak lze změřit napětí mezi zelektrovanými tělesy 

28 Elektrické pole problémová úloha - kvalitativní vysvětlí, jak je třeba upravit elektroskop pro měření napětí 

28 Elektrické pole problémová otázka vysvětlí, jak lze změřit napětí mezi zelektrovaným tělesem a zemí 

29 Elektrické pole problémová otázka 
vysvětlí indukci elektrického náboje opačné polarity na deskách 
kondenzátoru 

29 Elektrické pole problémová otázka určí, jak se mění kapacita kondenzátoru se vzájemnou vzdáleností desek 

29 Elektrické pole problémová otázka určí, jak se mění kapacita kondenzátoru se změnou dielektrika 

29 Elektrické pole problémová otázka určí změny napětí a kapacity kondenzátoru se změnou dielektrika 

29 Elektrické pole problémová otázka vysvětlí, proč na Leydenské lahvi nesmí sahat staniol až k hornímu okraji 

29 Elektrické pole problémová otázka zdůvodní, proč se desky kondenzátoru nesmí vzájemně dotýkat 

32 Vedení elektrického proudu v kovech experiment ověří, že ve stejné větvi elektrického obvodu se zapínají spotřebiče naráz 

39 Rozvětvený elektrický obvod problémová úloha - kvalitativní 
vyznačí aktivní části obvodu a směr elektrického proudu v obvodu se 6-
pólovým přepínačem 

41 
Vedení elektrického proudu v 
kapalinách 

problémová otázka 
určí elektrodu, která se v roztoku modré skalice pokryje při elektrolýze 
mědí 

41 
Vedení elektrického proudu v 
kapalinách 

problémová otázka vysvětlí, proč v okolí elektrolyte, není elektrické pole 

43 Vedení elektrického proudu v plynech experiment na základě pokusu vysvětlí změnu vodivosti ionizovaného plynu 

43 Vedení elektrického proudu v plynech problémová otázka vysvětlí využití elektrického oblouku při svařování 

43 Vedení elektrického proudu v plynech problémová otázka 
vysvětlí princip neonových svítidel, a proč v nich nevzniká elektrický 
oblouk 

44 Vedení elektrického proudu v plynech problémová otázka 
vysvětlí rozdíl v chování doutnavky při průchodu stejnosměrným a 
střídavým proudem 

45 Rozvětvený elektrický obvod problémová úloha - kvalitativní rozšíří elektrický obvod tak, aby splňoval podmínky pro části obvodu 

46 Rozvětvený elektrický obvod černá skříňka 
navrhne zapojení na zadní straně desky podle chování elektrického 
obvodu 

47 Rozvětvený elektrický obvod černá skříňka navrhne propojení svorek a žárovek v uzavřené skříňce podle zadání 

48 Rozvětvený elektrický obvod černá skříňka navrhne propojení svorek a žárovek v uzavřené skříňce podle zadání 

49 Rozvětvený elektrický obvod černá skříňka navrhne propojení svorek a žárovek v uzavřené skříňce podle zadání 
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54 
Závislost el. odporu na vlastnostech 
vodiče 

problémová otázka 
určí velikost odporu vodiče, je-li v polovině přetržen a spleten 
dohromady 

55 
Závislost el. odporu na vlastnostech 
vodiče 

problémová otázka určí závislost elektrického proudu ve vodiči v závislosti na teplotě 

56 Výsledný odpor rezistorů v sérii problémová otázka 
vysvětlí, že elektrický proud protékající dvěma různými vodiči za sebou, 
je stejný 

57 Výsledný odpor rezistorů v sérii problémová otázka určí, jak se změní elektrický proud se zvýšením odporu soustavy 

58 Výsledný odpor rezistorů v sérii problémová otázka 
vysvětlí, proč lze dvěma voltmetry zapojenými v sérii měřit napětí větší, 
než rozsah jednoho z nich 

59 Výsledný odpor rezistorů v sérii problémová úloha - kvalitativní 
určí, jak je potřeba změnit odpor reostatu pro zvýšení úbytku napětí na 
jiném rezistoru zapojeném v sérii 

62 Výsledný odpor rezistorů paralelně problémová úloha - kvantitativní 
dopočte velikost jednoho paralelně zapojeného rezistoru k dosažení 
odporu soustavy 

63 Výsledný odpor rezistorů paralelně problémová úloha - kvalitativní 
určí, jak se změní výchylka ručičky ampérmetru při zapojení druhého 
spotřebiče paralelně 

63 Výsledný odpor rezistorů paralelně problémová úloha - kvantitativní 
určí, jak zapojit tři vodiče s různými odpory k získání konkrétní hodnoty 
odporu soustavy 

65 Výsledný odpor rezistorů paralelně problémová úloha - kvantitativní 
vypočte velikost proudu protékajícího paralelně zapojenými spotřebiči 
ze znalosti příkonu 

66 Výsledný odpor rezistorů paralelně problémová úloha - kvantitativní 
vypočte velikosti odporu soustavy zapojení do trojúhelníku mezi 
jednotlivými body 

67 Výsledný odpor rezistorů paralelně problémová úloha - kvantitativní 
z velikosti proudu a známého rezistoru vypočte hodnotu odporu 
soustavy, neznámého rezistoru a napětí 

68 Elektrická práce, elektrický příkon problémová otázka 
uvede, který vodič ze stejné látky rozlišného průřezu se v zapojení za 
sebou více zahřeje při průchodu el. proudu 

58 Elektrická práce, elektrický příkon problémová otázka 
uvede, která z žárovek se více zahřeje, jsou-li obě připojené na 
jmenovité napětí a mají různý příkon 

70 Elektrická práce, elektrický příkon problémová otázka vysvětlí, proč se vlákno žárovky zahřívá, a přívodní vodiče jsou studené 

70 Elektrická práce, elektrický příkon problémová otázka 
vysvětlí, která z topných spirál při stejném napětí vydá více tepelné 
energie 
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71 Elektrická práce, elektrický příkon problémová úloha - kvalitativní 
nakreslí schéma zapojení a určí, který ze dvou vodičů z různých látek se 
při různých zapojeních více zahřeje 

79 Magnetické vlastnosti látek problémová otázka vysvětlí, jak lze určit póly magnetu jiným magnetem 

79 Magnetické vlastnosti látek problémová otázka vysvětlí, jak lze určit póly magnetu bez jiného magnetu 

79 Magnetické vlastnosti látek problémová otázka vysvětlí chování kompasu na ocelové lodi 

79 Magnetické vlastnosti látek problémová otázka vysvětlí různé užití magneticky měkké a tvrdé oceli 

86 Elektromagnetická indukce problémová úloha - kvalitativní 
s využitím Lenzova zákona vyznačí směr indukovaného proudu a polaritu 
cívky 

87 Elektromagnetická indukce problémová úloha - kvalitativní 
s využitím Lenzova zákona vyznačí směr indukovaného proudu a polaritu 
cívky 

92 Střídavý proud problémová otázka 
vysvětlí rozdíly mezi indukovaným proudem v závitu cívky, otáčející se s 
různou frekvencí 

92 Střídavý proud problémová otázka vysvětlí, proč nevidíme žárovku připojenou na střídavé napětí blikat 

94 Střídavý proud problémová otázka 
vysvětlí rozdílné chování obvodu s cívkou, kterým protéká stejnosměrný 
a střídavý proud 

94 Střídavý proud problémová otázka 
vysvětlí rozdílné chování obvodu s kondenzátorem, kterým protéká 
stejnosměrný a střídavý proud 

97 Střídavý proud experiment porovná příkon transformátoru s otevřeným a uzavřeným jádrem 

97 Střídavý proud experiment 
sestaví transformátor se sekundárním vinutím na krátko a zdůvodní jeho 
rychlý ohřev 

103 
Vedení elektrického proudu v 
polovodičích 

problémová úloha - kvalitativní vysvětlí funkci hlásiče požáru dle schématu 

103 
Vedení elektrického proudu v 
polovodičích 

žákem sestavovaná úloha navrhne automatické otevírání garáží spínané světlomety 

103 
Vedení elektrického proudu v 
polovodičích 

problémová otázka vysvětlí, proč nelze tranzistor použít pro usměrnění elektrického proudu 

104 
Vedení elektrického proudu v 
polovodičích 

experiment na základě experimentů vysvětlí chování tranzistorů PNP a NPN 

109 Akustika problémová otázka vysvětlí způsob, jak vydává hmyz zvuk 

109 Akustika problémová otázka vysvětlí, proč se smyčec natírá kalafunou 
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109 Akustika problémová otázka vysvětlí, jak je třeba upravit elektroskop pro měření napětí 

110 Akustika experiment 
na základě experimentu s vývěvou vysvětlí rozdíl v šíření zvuku v 
závislosti na tlaku 

111 Akustika experiment experimentuje s odrazem zvuku a soustředění vln do jednoho bodu 

112 Akustika problémová otázka vysvětlí, proč se kolejemi šíří zvuk lépe, než vzduchem 

112 Akustika problémová úloha - kvantitativní 
vypočte rychlost letadla, z rozdílu směrů přicházejícího zvuku a 
pozorování 
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MANDÍKOVÁ, D., KARÁSKOVÁ, V., KROUPOVÁ, B. Sbírka úloh z fyziky: pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha: Prometheus, 2019. ISBN 978-80-
7196-470-4. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

8 Délka experiment změří tloušťku listu, nitě 

8 Délka experiment navrhne způsob a změří hloubku různých nádob 

10 Délka problémová úloha - kvantitativní na mapě zjistí nejkratší cestu a vypočte její délku 

15 Objem experiment zjistí množství vody potřebné k osprchování 

15 Objem experiment změří objem špendlíku, mince 

16 Objem experiment určí objem kapacity plic 

18 Hmotnost žákem sestavovaná úloha zjistí historické a cizokrajné hmotnostní míry a vztah s kilogramem 

19 Hmotnost problémová úloha - kvantitativní 
přepíše recepty s historickými jednotkami objemu a hmotnosti do 
soustavy SI 

19 Hmotnost žákem sestavovaná úloha ze zadaných předmětů sestaví jednoduché váhy 

25 Hustota experiment změří objem vlastního těla a vypočte průměrnou hustotu 

28 Čas problémová otázka vysvětlí různé vnímání času v různých situacích 

29 Čas žákem sestavovaná úloha vysvětlí funkci jedno ručkových a bez ručkových hodinek 

31 Čas experiment sestaví jednosekundové kyvadlo 

37 Teplota problémová otázka 
vysvětlí, proč ve vesmírném prostoru nelze užít teploměr a jak lze 
změřit teplotu 

39 Teplota projekt 
porovná předpovědi počasí s naměřenými teplotami v průběhu 
jednoho měsíce 

64 Délka projekt vytvoří měřidla pro palec, stopa, pinta 

66 Zkoumání pohybu problémová otázka 
vysvětlí, zda pohledem na vlak na vedlejší koleji může rozeznat, který z 
vlaků se plynu rozjede 

77 Rychlost problémová úloha - kvantitativní 
vypočte parametry bezpečného přecházení vozovky při různých 
vzdálenostech a rychlostech vozidla 

82 Rovnoměrný přímočarý pohyb myšlenkový experiment navrhne způsob na ověření správnosti údajů z tachometru 

83 Rovnoměrný přímočarý pohyb problémová úloha - kvantitativní 
vypočte vzdálenost k nádraží ze znalosti rychlostí a různých časů 
dosažení cíle 
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83 Rovnoměrný přímočarý pohyb problémová úloha - kvantitativní 
vypočte dráhu automobilu ze znalosti průměrné rychlosti jízdy a 
celkové a času zastávky 

83 Rovnoměrný přímočarý pohyb problémová úloha - kvantitativní vypočte dráhu mouchy, létající mezi dvěma protijedoucími cyklisty 

87 Nerovnoměrný pohyb problémová úloha - kvantitativní určí velikost dráhy potřebné k zastavení dvou protijedoucích vozidel 

87 Nerovnoměrný pohyb problémová úloha - kvantitativní určí velikost dráhy, kterou ujede zrychlující vozidlo 

91 Skládání šipek, rychlostí a sil problémová úloha - kvantitativní 
určí velikost vzájemné rychlosti dvou pohybujících se hochů v různých 
směrech 

92 Skládání šipek, rychlostí a sil problémová úloha - kvantitativní 
vypočte rychlost loďky vzhledem k břehu, když pluje od břehu v 
unášivém proudu 

92 Skládání šipek, rychlostí a sil problémová úloha - kvantitativní určí úhel, pod kterým má přistávat letoun v bočním větru 

94 Skládání šipek, rychlostí a sil problémová otázka 
určí, kdy se povrch Země pohybuje vůči Slunci rychleji - v poledne či o 
půlnoci 

99 Skládání šipek, rychlostí a sil problémová otázka 
vysvětlí, proč nepoškozené vejce je nesnadné promáčknout a kuře se 
snadno proklová ven 

101 Tření problémová otázka vysvětlí rozdíl mezi zimními a letními pneumatikami 

102 Tření problémová otázka vysvětlí, proč se dálkoví plavci mažou silnou vrstvou krému 

102 Tření problémová otázka vysvětlí, že při brždění pomocí tření se kotouče zahřejí 

102 Tření problémová otázka vysvětlí funkci gumovacího pera 

102 Tření problémová otázka porovná velikost smykového - dynamického tření a statického tření 

109 2. Newtonův zákon problémová úloha - kvalitativní 
určí velikost síly, kterou ukazují siloměry zapojené za sebou při 
velikosti působící síly 20 N 

110 2. Newtonův zákon problémová úloha - kvalitativní 
určí, kdy umělá družice Země potřebuje aktivní motory a kdy se jedná 
o setrvačnost 

110 2. Newtonův zákon problémová otázka 
porovná velikosti rychlostí těles u země vržených ze střechy různými 
směr se stejnou počáteční rychlostí 

110 2. Newtonův zákon problémová otázka vysvětlí, zda ve vesmírném prostoru vyteče voda z lahve při otočení 

110 2. Newtonův zákon experiment na základě experimentu zjistí závislost zrychlení a času na hmotnosti 

113 3. Newtonův zákon experiment vysvětlí, zvětšení výchylky vah, pokud do vody v nádobě strčíme prst 

117 Padání problémová otázka vysvětlí, proč ve vlaku po výskoku dopadneme na stejné místo 

117 Padání problémová otázka vysvětlí, proč, když povyskočíme, se pod nohama nepootočí Země 



Příloha 12 – Rešerše problémových úloh ve sbírce úloh z fyziky Dany Mandíkové et al. nakladatelství Prometheus 

117 Padání problémová otázka vysvětlí, proč během volného pádu nevytéká voda z děravé lahve 

119 Těžiště problémová otázka vysvětlí princip nepřeklopitelné hračky 

122 Jednoduché stroje experiment 
vytvoří hádanku - houpačku - ze stejně hmotných krabiček s různě 
rozloženou hmotou uvnitř 

124 Jednoduché stroje experiment 
vysvětlí chování špulky nití, když za nit taháme pod různým úhlem 
(změna orientace ramena síly) 

129 Jednoduché stroje problémová úloha - kvantitativní 
vypočte možné zatížení kladky pro rovnováhu se započtením 
hmotnosti kladek (částečně chybné řešení) 

129 Jednoduché stroje problémová úloha - kvantitativní 
vypočte zatížení nosného trámu pro pevnou a volnou kladku se 
započtením hmotnosti kladky a lana 

133 Jednoduché stroje experiment 
vyrobí vlastní převod (ozubený, řemenový) a vypočte jeho převodní 
poměr 

137 Tlak, mechanické vlastnosti plynů problémová otázka 
vysvětlí systolický a diastolický krevní tlak a převod jeho hodnot na 
jednotku Pascal 

137 Tlak, mechanické vlastnosti plynů problémová otázka 
vysvětlí, proč se hloubkoví potápěči musí vynořovat zvolna a projít 
dekompresní komorou 

138 Tlak, mechanické vlastnosti plynů problémová otázka vysvětlí, proč může i desetitunová loď plovat v tuně vody 

138 Tlak, mechanické vlastnosti plynů problémová otázka 
vysvětlí, proč nepřeteče sklenička po okraj naplněná po roztátí kostky 
ledu v ní vložené 

138 Tlak, mechanické vlastnosti plynů problémová otázka 
vysvětlí, proč se nezmění hmotnost nádoby po okraj naplněnou 
kapalinou, když do ní vložíme dřevo 

138 Tlak, mechanické vlastnosti plynů problémová otázka 
vysvětlí, proč se změní hladina vody poté, co kámen z lodičky vhodíme 
na dno nádoby 

138 Tlak, mechanické vlastnosti plynů experiment 
na základě experimentu s rovnoramennými vahami určí změnu tlakové 
síly při ponoření tělesa 

138 Tlak, mechanické vlastnosti plynů problémová otázka 
vysvětlí změny v rovnováze rovnoramenných vah ponořených do vody 
s různými závažími 

139 Tlak, mechanické vlastnosti plynů problémová úloha - kvantitativní 
vypočte objem ponořené část závaží, které nadlehčuje páku tak, aby 
byla v rovnováze 
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147 Práce, výkon, energie projekt 
sestaví soupis veřejného osvětlení, určí spotřebu a náklady na provoz a 
navrhne možnosti ke zlepšení 

148 Termika problémová otázka vysvětlí funkci vějíře 

148 Termika problémová otázka vysvětlí různé teplelné počitky u různých látek se stejnou teplotou 

149 Termika problémová otázka vysvětlí, proč led na vzduchu roztaje dříve, než izolovaná od okolí 

151 Termika problémová otázka 
vysvětlí, proč se voda v černém sáčku ohřeje na slunci rychleji, než v 
bílém 

154 Termika projekt nalezne způsob, jak co nejrychleji rozmrazovat 

155 Elektrostatika problémová otázka 
vysvětlí, proč se pročesané vlasy vzájemně odpuzují a k hřebenu 
přitahují 

157 Elektrostatika myšlenkový experiment 
navrhne pokus, kterým by dokázal existenci dvou druhů elektrického 
náboje 

163 Elektrické obvody a výkon el. proudu úloha na předvídání 
předpoví, jak budou svítit žárovky po sepnutí spínače v rozvětveném 
obvodu 

163 Elektrické obvody a výkon el. proudu problémová úloha - kvalitativní 
navrhne takové zapojení vypínačů, aby v rozvětveném obvodu svítil 
zadaný počet žárovek 

165 Elektrické obvody a výkon el. proudu experiment navrhne zapojení schodišťového vypínače pro ovládání žárovky 

166 Elektrické obvody a výkon el. proudu projekt navrhne úspory elektrické energie v domácnosti 

166 Elektrické obvody a výkon el. proudu projekt navrhne postup měření a porovná různé typy baterií 

168 Magnetické jevy myšlenkový experiment navrhne postup, jak zjistit polaritu neoznačeného magnetu 

168 Magnetické jevy problémová úloha - kvalitativní 
nakreslí magnetické indukční čáry v okolí různě orientovaných 
magnetů 

169 Magnetické jevy experiment 
vysvětlí chování magnetky v okolí trvale umístěných kovových 
předmětů (radiátorů) 

169 Magnetické jevy problémová otázka určí, na kterých místech na Zemi bude kompas ukazovat špatně 

172 Elektromagnetické jevy problémová otázka 
vysvětlí, proč při překládání železného šrotu nelze využívat 
permanentní magnety 

173 Elektromagnetické jevy projekt sestaví jednoduchý elektromotor a vysvětlí jeho funkci 

175 Optika problémová otázka vysvětlí viditelnost i mimo přímé osvětlení 
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176 Optika problémová úloha - kvalitativní 
určí minimální výšku rovinného zrcadla, tak, aby v něm byl obraz celé 
postavy 

177 Optika myšlenkový experiment navrhne, jak spatřit osobu u domovních dveří bez otevření okna 

177 Optika problémová otázka vysvětlí, proč má osobní automobil tři zpětná zrcátka 

179 Optika problémová otázka vysvětlí, proč se nemají rostliny zalévat na ostrém slunečním osvětlení 

179 Optika problémová otázka vysvětlí vznik světelného spektra 

181 Optika projekt sestaví a vysvětlí funkci slunečního vařiče 

184 Akustika problémová otázka vysvětlí zvuky vydávané hmyzem 

184 Akustika problémová otázka vysvětlí funkci fonendoskopu 

185 Akustika problémová otázka vysvětlí, jak se lze orientovat v prostoru pomocí sluchu 

185 Akustika problémová otázka vysvětlí, proč je ve vysokých horách obtížnější přenos zvuku 

186 Akustika problémová otázka vysvětlí, zda je možné slyšet ozvěnu v uzavřené místnosti 

187 Akustika problémová otázka vysvětlí, proč je zdraví nebezpečný úder na ucho 
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strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

9 Měření délky myšlenkový experiment 
navrhne, jak změřit výšku výškové budovy, nebo jinak nedostupných 
míst 

9 Měření délky myšlenkový experiment navrhne, jak změřit délku pružiny bez jejího poškození 

9 Měření délky myšlenkový experiment navrhne, jak změřit průměr otvoru menší, než 1 mm 

9 Měření délky problémová otázka 
vysvětlí, jak bude měřit cyklotachometr s nastavením na větší průměr 
kola 

9 Měření délky problémová úloha - kvantitativní 
změří archy papíru o různých formátech a určí vztah jejich stran a 
rozměry A2, A1 apod 

9 Měření délky problémová otázka vysvětlí, jaký vztah má námořní míle k rozměrům Země 

11 Měření hmotnosti problémová otázka 
vysvětlí správnost postupu při vážení na nevyvážených 
rovnoramenných vahách pomocí aritmetického průměru 

12 Měření hmotnosti experiment 
změří množství vody, které pojme kostka cukru, než se začne 
rozpouštět 

12 Měření hmotnosti myšlenkový experiment 
navrhne postup při měření hmotnosti oxidu uhličitého v sifonové 
bombičce 

14 Měření objemu myšlenkový experiment navrhne způsob, jak změřit objem batohu, sportovní tašky 

14 Měření objemu problémová úloha - kvantitativní vypočte poměr objemu tří válců s různým průměrem a výškou 

14 Měření objemu myšlenkový experiment navrhne, jak rozlít jen přeléváním zadaný objem 

15 Měření objemu myšlenkový experiment 
vysvětlí, jak lze změřit objem tělesa, které se nevejde do odměrného 
válce 

16 Měření hustoty myšlenkový experiment navrhne experiment na změření objemu a hustoty lidského těla 

16 Měření hustoty problémová otázka 
vysvětlí, proč je u dna přehrady v různých ročních obdobích teplota 
téměř vždy 4 °C 

16 Měření hustoty problémová otázka vysvětlí, jak se změní hustota vody zakalené bahnem 

16 Měření hustoty experiment porovná hustotu syrového a vařeného vejce 

17 Měření hustoty problémová úloha - kvantitativní 
vypočte hustotu a určí prvek neznámé látky, tvořící polovinu koule, 
druhá je ze zlata 

20 Měření času problémová úloha - kvantitativní porovná starověkou planetární hodinu se středoevropským časem 
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33 Síla a její účinky problémová úloha - kvantitativní vypočte polohu osy otáčení nesymetricky zatížené dvojzvratné páky 

33 Síla a její účinky problémová úloha - kvantitativní určí vlastnosti váhy s nesymetrickými rameny 

33 Síla a její účinky problémová otázka vysvětlí změnu velikosti tření při zvyšování zátěže 

34 Síla a její účinky problémová úloha - kvalitativní zhodnotí postavení žebříku s různým zatížením a na různé podložce 

34 Síla a její účinky problémová otázka 
zhodnotí napínání sloupků plotu napínacím drátem a navrhne 
potřebné zajištění 

35 Síla a její účinky problémová otázka vysvětlí rozdíl mezi zimními a letními pneumatikami 

37 Tlaková síla, tlak problémová otázka 
vysvětlí, za jakých situací nákladní automobily nevyužívají jednu z 
náprav 

37 Tlaková síla, tlak problémová otázka 
určí, zda a za jakých podmínek se kulička po nakloněné rovině nekutálí, 
ale klouže dolů 

51 Pohyb problémová otázka vysvětlí, proč je loďka unášená v proudu neovladatelná kormidlem 

52 Pohyb problémová otázka 
vysvětlí, proč se některé součásti bicyklu pohybují vůči vozovce různou 
rychlostí 

52 Pohyb myšlenkový experiment navrhne experiment, jak měřit průtokovou rychlost vody v hadici 

52 Pohyb problémová úloha - kvalitativní určí délku dráhy jednoho z cyklistů jedoucí různou rychlostí 

53 Pohyb problémová úloha - kvantitativní 
vypočte dobu, za kterou se minou dva protijedoucí vlaky s různou 
délkou a jedoucí různou rychlostí 

53 Pohyb problémová úloha - kvantitativní vypočte rychlost proudu vody z rozměrů koryta a průtoku 

53 Pohyb problémová úloha - kvantitativní 
vypočte průměrnou rychlost dvou pohybu po stejné dráze bez její 
znalosti 

67 Světelné jevy problémová úloha - kvalitativní 
určí, který řidič ze dvou projíždějících v protisměru zatáčkou bude dříve 
oslněn 

67 Světelné jevy problémová otázka vysvětlí, proč by nevznikl stín, kdyby se světlo nešířilo přímočaře 

67 Světelné jevy problémová otázka navrhne takovou polohu tyčí, aby vrhaly různě dlouhé stíny 

68 Světelné jevy problémová otázka 
vysvětlí, v jakých obdobích a čase je stín nehybného tělesa nejkratší a 
jaký zaujímá směr 

68 Světelné jevy problémová otázka 
vysvětlí vznik druhého posunutého stínu od intenzivního pouličního 
osvětlení 
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68 Světelné jevy problémová otázka 
vysvětlí, proč za tělesem tvaru koule nemusí při osvícení bodovým 
zdrojem vzniknout kruhový stín 

68 Světelné jevy problémová otázka vysvětlí, proč za jasného dne nejsou vidět paprsky a za mlhy ano 

68 Světelné jevy problémová úloha - kvalitativní načrtne umístění zrcadla, abychom mohli vidět objekty za rohem 

69 Světelné jevy problémová otázka 
vysvětlí, proč v kině vidí obraz všichni, když promítačka bývá téměř 
kolmo k ploše 

69 Světelné jevy problémová otázka vysvětlí funkci zpětných zrcátek v automobilu 

69 Světelné jevy problémová otázka vysvětlí funkci reflektoru u světlometů 

70 Světelné jevy problémová úloha - kvalitativní 
určí minimální počet bodových světel potřebné k osvětlení válcového 
tělesa, aby nevznikal stín 

70 Světelné jevy problémová otázka vysvětlí, proč se fontány osvětlují zespodu, ne shora 

71 Světelné jevy problémová otázka 
vysvětlí, jak se pohybuje obraz předmětu zobrazený čočkou při pohybu 
předmětu kolmo k optické ose 

71 Světelné jevy problémová otázka vysvětlí, proč ve dne nevidíme do oken se záclonami, ale ven snadno 

86 Vlastnosti látek problémová otázka vysvětlí, k čemu slouží proces kalení oceli 

86 Vlastnosti látek problémová otázka vysvětlí, proč jsou plyny na rozdíl od kapalin, stlačitelné 

86 Vlastnosti látek problémová otázka 
vysvětlí, proč lze z jedné tlakové lahve napustit mnoho pouťových 
balónků 

86 Vlastnosti látek problémová otázka určí, jaká je důležitá vlastnost kapaliny v kapalinovém teploměru 

95 O kapalinách a plynech problémová otázka 
určí, jaké závady by mohla mít hadicová vodováha, pokud není stejná 
výška vody v obou koncích 

95 O kapalinách a plynech problémová otázka vysvětlí, proč se při tlakových zkouškách plynového potrubí užívá voda 

95 O kapalinách a plynech problémová otázka 
určí, zda se mění velikost vztlakové síly působící ve vodě na míč při 
jeho nafukování 

95 O kapalinách a plynech myšlenkový experiment 
navrhne pokus, k prokázání hydrostatického tlaku s malým množstvím 
vody 

95 O kapalinách a plynech problémová otázka 
vysvětlí, proč záchranný kruh nafouknutý větším tlakem má vyšší 
nosnost, než s nižším 

95 O kapalinách a plynech problémová otázka vysvětlí, proč se v bahně špatně zvedají nohy a jak lze chůzi ulehčit 
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96 O kapalinách a plynech problémová otázka 
určí, kdy může tlaková síla nádoby být větší, než tíhová síla působící na 
kapalinu 

96 O kapalinách a plynech myšlenkový experiment navrhne způsob, jak vytahovat potopené vraky lodí 

96 O kapalinách a plynech experiment na základě experimentu zjistí nosnost modelu voru 

96 O kapalinách a plynech experiment na základě experimentu zjistí kapacitu plic 

96 O kapalinách a plynech problémová úloha - kvalitativní 
určí, zda je tíha dvou nádob s kapalinami stejná, když jsou naplněné po 
okraj a v jedné plove dřevo 

96 O kapalinách a plynech problémová otázka objasní Pascalův pokus se sudem a dlouhou trubicí 

96 O kapalinách a plynech problémová úloha - kvalitativní 
vysvětlí poměr tlakových sil a jejich reakcí v případě ponořených těles v 
nádobách na rovnoramenných vahách 

97 O kapalinách a plynech problémová otázka 
určí, jak se bude měnit čára ponoru ledovce odtávajícího shora a ze 
spodu 

97 O kapalinách a plynech problémová úloha - kvalitativní 
Určí, co se stane, pokud v naplněné nádobě vodou plove led se 
zamrzlým olovem a korkem 

97 O kapalinách a plynech problémová otázka 
vysvětlí, proč se nezmění stabilita nádoby s vodou, jestliže v ní plove 
jiná zatížená nádoba 

98 O kapalinách a plynech problémová otázka vysvětlí, proč nevnímáme atmosférický tlak 

98 O kapalinách a plynech problémová otázka vysvětlí princip stáčení kapalin hadičkou 

98 O kapalinách a plynech problémová otázka 
vysvětlí, proč nelze dýchat dlouhou trubicí vedoucí nad hladinu ve 
větších hloubkách 

98 O kapalinách a plynech problémová otázka vysvětlí, proč z nádoby, která je uzavřena čaj postupně přestává téct 

99 O kapalinách a plynech myšlenkový experiment 
vysvětlí, jak lze zjistit hmotnost nádoby z počátku jejího plování při 
napouštění okolní tekutiny 

114 Energie problémová otázka vysvětlí, jak se změní polohová energie gymnasty při stojce na hlavě 

114 Energie problémová otázka 
vysvětlí podmínku, za jakých může mít těleso při pádu větší pohybovou 
energii, než byla jeho původní polohová 

115 Energie problémová otázka 
vysvětlí dvou kabinový provoz lanovky a ovlivnění spotřeby 
jednosměrným provozem 

115 Energie experiment 
experimentuje s tenisovým a pingpongovým míčkem, padajícími na 
sobě a předáváním jejich energií 
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116 Energie problémová úloha - kvantitativní vypočte velikost vykonané práce při chůzi 

128 Elektrické napětí a proud problémová otázka vysvětlí, proč se pro přepravu benzinu nehodí plastové nádoby 

128 Elektrické napětí a proud problémová otázka vysvětlí antistatickou funkci avivážních prostředků 

128 Elektrické napětí a proud problémová otázka vysvětlí, proč 6A pojistka, když je zapojena na krátko s 4,5V baterií 

128 Elektrické napětí a proud problémová úloha - kvalitativní určí, jak velký proud protéká tělem ptáka na neizolovaném vedení 

130 Elektrické napětí a proud problémová úloha - kvalitativní navrhne schéma elektrického obvodu se žárovkou, spínanou ze tří míst 

130 Elektrické napětí a proud problémová úloha - kvalitativní navrhne vhodnou pojistku pro obvod se žárovkou a plochou baterií 

131 Elektrické napětí a proud problémová úloha - kvalitativní 
navrhne zapojení dvou ampérmetrů s rozsahem menším, než 
předpokládaný elektrický proud 

131 Elektrické napětí a proud problémová úloha - kvalitativní 
navrhne zapojení dvou voltmetrů s rozsahem menším, než 
předpokládané elektrické napětí 

131 Elektrické napětí a proud problémová úloha - kvalitativní navrhne zapojení ovládání žárovky ze dvou míst 

131 Elektrické napětí a proud myšlenkový experiment navrhne experiment, při němž by šlo pomědit kovový předmět 

131 Elektrické napětí a proud problémová otázka vysvětlí, proč jsou kabelové vodiče splétané z mnoha slabých drátů 

131 Elektrické napětí a proud problémová otázka 
určí kabelový vodič v automobilu, který musí mít největší průřez a 
vysvětlí z jakého důvodu 

133 Elektrická energie problémová otázka vysvětlí, proč se při použití topné spirály nezahřívají i vodiče 

133 Elektrická energie problémová úloha - kvalitativní 
porovná výkon elektrického proudu, dodávaný alternátory na 
bicyklech s různým průměrem kola 

133 Elektrická energie problémová otázka vysvětlí změnu příkonu topných těles sporáku 

134 Elektrická energie problémová úloha - kvalitativní nakreslí schéma zapojení 120V žárovek do 230V sítě 

134 Elektrická energie problémová úloha - kvantitativní 
vypočte, kolik, na kolik dílů je potřeba rozdělit vodič a spojit paralelně 
pro získání zadaného odporu 

136 Elektřina a magnetismus problémová úloha - kvantitativní 
vysvětlí, proč je možné jištění 10 A pro svářečku, když při sváření 
protéká sekundárním vinutím 100 A 

136 Elektřina a magnetismus problémová úloha - kvantitativní 
navrhne takové zapojení transformačních cívek, aby bylo dosaženo co 
největší napětí 

154 Teplo problémová otázka 
vysvětlí vkládání členů tvaru podkovy do dálkových potrubních 
systémů 
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154 Teplo problémová otázka 
vysvětlí, proč není doporučeno rychlé střídání teplých a studených 
pokrmů 

154 Teplo problémová otázka vysvětlí praskání dřeva při ohni 

154 Teplo problémová otázka 
vysvětlí, proč se do skleníků dávají nádoby s vodou při očekávání 
mrazů 

154 Teplo problémová otázka vysvětlí funkci dutého vlákna v oblečení 

154 Teplo problémová otázka vysvětlí funkci vakuových dvojskel v oknech 

154 Teplo problémová otázka vysvětlí rozdílný tepelný počitek při doteku těles z různých látek 

154 Teplo problémová otázka vysvětlí, proč se voda v rybnících rychleji ochlazuje, než zahřívá 

155 Teplo problémová otázka 
vysvětlí vznik zledovatělých kolejnic po průjezdu automobilů v 
napadaném sněhu 

156 Teplo problémová úloha - heuristická 
vypočte, za jak dlouho se začne vařit voda v konvici při známé 
účinnosti a příkonu 

157 Teplo problémová úloha - heuristická 
vypočte výslednou teplotu vody a čas napouštění vany za různých 
podmínek 

157 Teplo problémová úloha - heuristická vypočte spotřebu plynu a množství připraveného čaje ze sněhu 

157 Teplo problémová úloha - heuristická 
vypočte výkon topné spirály, množství potřebného tepla a výslednou 
teplotu horké smíchané vody s ledem 

158 Teplo problémová otázka určí rychlejší postup ke chladnutí kávy 

158 Teplo problémová otázka určí, jak se změní teplota vody v řece, na které je vybudována přehrada 

158 Teplo problémová otázka vysvětlí rozdíly nočních teplot při zatažené a jasné obloze 

158 Teplo problémová otázka vysvětlí změny teplot před deštěm a po něm 

158 Teplo problémová otázka vysvětlí pocit vysoké teploty ve vlhkém a teplém prostředí 

172 Zvuk problémová otázka vysvětlí vznik zvuku a jeho frekvenci u hmyzu 

172 Zvuk problémová otázka 
vysvětlí realističnost scén z akčních filmů, kdy hrdina slyší kulku dříve, 
než k němu dolétne 

172 Zvuk problémová otázka 
na příkladu vysvětlí, že se zvuk o různých frekvencích šíří stejnou 
rychlostí 

173 Zvuk experiment navrhne experiment a změří rychlost šíření vln na vodní hladině 
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184 Vesmír problémová úloha - kvalitativní 
určí realističnost obrázku (hvězda by měla být v zákrytu neosvětlenou 
částí měsíce) 

184 Vesmír problémová úloha - kvalitativní určí severojižní směr ze stínů tyče vržených v 9 a 15 hodin 

185 Vesmír problémová otázka vysvětlí, proč je v nadhlavníku vidět více hvězd, než v okolí obzoru 

185 Vesmír problémová otázka určí, zda je možné, že některý den měsíc nevyjde 

185 Vesmír problémová úloha - kvalitativní nakreslí postavení Slunce, Měsíce a Země pro největší (skočný) příliv 
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MICHÁLEK, David. Pracovní listy ve výuce fyziky na ZŠ. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. 
Pedagogická fakulta 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

XIII Skupenství látek myšlenkový experiment navrhne pokus, kterým ukáže, že v nádobě je vzduch 

XX Fyzikální veličiny myšlenkový experiment 
navrhne, jak změřit průměr tenkého drátu pomocí měřidla s 
milimetrovou stupnicí 

XXIV Hmotnost a její měření myšlenkový experiment navrhne, jak změřit hmotnost jedné kapky 

XXXII Měření a výpočet obsahu problémová úloha - kvalitativní změří přibližný obsah nepravidelných útvarů 

XXXIX Měření a výpočet hustoty problémová úloha - kvantitativní určí poměr objemů krychlí z poměru jejích hran 

XLV Elektrování těles problémová otázka 
vysvětlí, proč se pro dopravu a uchování benzínu využívají speciální 
nádrže a hadice 

XLIX Elektrické vodiče a nevodiče problémová otázka vysvětlí, za jakých situací může být vzduch vodivý 

XLIX Elektrické vodiče a nevodiče experiment navrhne experiment, kdy elektrické síly překonávají sílu tíhovou 

LXVII Magnet a jeho vlastnosti myšlenkový experiment 
navrhne, jak lze zjistit u dvou na první pohled stejných těles, které 
je magnet 

LXIII Magnetizace látky experiment vysvětlí chování magnetky u železných těles pevně umístěných 

LXXXV Okamžitá rychlost problémová otázka 
vysvětlí, proč se změní údaj rychloměru auta, pokud se namontují 
větší kola 

LXXXVII 
Rovnoměrný a nerovnoměrný 
pohyb 

problémová otázka určí, zda se všechny součástky motocyklu pohybují stejnou rychlostí 

CI Znázornění a měření síly myšlenkový experiment 
navrhne experiment, jak změřit sílu potřebnou k přetržení vlasu či 
nitě 

CXVI Zákon akce a reakce experiment vysvětlí funkci reaktivního pohonu 

CXXIV Smykové tření problémová otázka vysvětlí, proč je lepší břemeno táhnout, než tlačit (svislá složka síly) 

CXL Zákon zachování energie problémová otázka 
vysvětlí, proč je lepší vytvořit automobil z deformovatelných 
materiálů 

CXLVIII Kladka pevná a volná problémová úloha - kvantitativní 
vypočte potřebnou sílu k rovnováze na soustavě jednoduchých 
strojů 

CLII Tlumené a netlumené kmitání problémová otázka vysvětlí, jak lze zastavit rozkmitané těleso bez dotyku 

CLV Zvuk a zdroje zvuku problémová otázka vysvětlí, proč neslyšíme zvuk píšťalky pro psy 

CLVIII Šíření zvuku problémová úloha - kvantitativní 
vypočte, v jaké vzdálenosti je od pozorovatele kulka, když uslyší 
výstřel 
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HOLOMKOVÁ, Klára. Pracovní listy z fyziky pro 7. ročník základní školy [online]. Brno, 2018. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická 
fakulta. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

Příloha 1 Pohyb tělesa problémová otázka 
vysvětlí, podle čeho pozná, který z vlaků stojících vedle sebe se začne 
rozjíždět 

Příloha 3 Dráha a čas pohybu problémová úloha - kvalitativní 
vysvětlí, proč letadla létají po "zakřivených" letových drahách 
vyobrazených mapou 

Příloha 3 Dráha a čas pohybu problémová úloha - kvantitativní vypočte dráhu psa běžícího mezi přibližujícími se body 

Příloha 6 Tíhová síla a těžiště problémová otázka vysvětlí, proč se nákladní lodě nakládají zejména v podpalubí 

Příloha 12 Vztlaková síla a plování těles myšlenkový experiment 
určí, co se stane s rovnoramennými vahami s tělesy z různých látek po 
ponoření do vody 

Příloha 13 Atmosférický tlak experiment 
vysvětlí, proč nevyteče voda ze skleničky otočené dnem vzhůru zakryté 
papírem 

Příloha 13 Atmosférický tlak problémová otázka vysvětlí, proč nevnímáme atmosférický tlak 

Příloha 15 
Vztlaková síla v atmosféře, tlak v 
nádobě 

problémová otázka vysvětlí, čím je omezen dostup meteorologických balónů 

Příloha 15 
Vztlaková síla v atmosféře, tlak v 
nádobě 

problémová otázka vysvětlí, proč si ve vesmíru nesmí kosmonaut sundat skafandr 

 

KOLÁŘ, Jaroslav. Historie fyziky ve vztahu k vyučování fyziky na 2. stupni ZŠ. Brno, 2009 Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

20 Práce, energie, výkon problémová úloha - kvalitativní nalezne chyby v textu o Jamesi Wattovi 

25 
Mechanické vlastnosti kapalin a 
plynů 

problémová úloha - kvalitativní určí jména vědců v krátkém příběhu 

34 Optika problémová úloha - kvalitativní určí jméno vědce v krátkém příběhu 

42 Elektrické jevy problémová úloha - kvalitativní určí jméno vědce v krátkém příběhu 

54 Elektromagnetické jevy problémová úloha - kvalitativní určí jméno vědce v krátkém příběhu a přiřadí několik jeho objevů 

65 Astronomie problémová úloha - kvalitativní určí jméno vědce v krátkém příběhu 
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ŠUTOVÁ, Michaela. Aplikace vyučovacích metod ve výuce fyziky pro ZŠ. Brno, 2014 Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. 

    

89 Mechanika kapalin problémový experiment porovná vztlakovou sílu vody a vzduchu 

95 Mechanika kapalin paradox 
žáci vysvětlí rozdíl v plování tělesa a jeho částí s nehomogenním rozložením 
hustoty 

 

GABRIELOVÁ, Jana. Doplňující pracovní listy pro výuku fyziky na ZŠ. Brno, 2010. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

117 Látky a tělesa myšlenkový experiment navrhne způsob, jak změřit tloušťku listu papíru 

120 Látky a tělesa problémová otázka vysvětlí, proč se letadlo Concorde prodloužilo při svých letech 

121 Látky a tělesa problémová otázka vysvětlí jev anomálie vody 

140 Pohyb těles, síly problémová otázka vysvětlí, proč se husa při chůzi kymácí ze strany na stranu 

155 Mechanické vlastnosti tekutin experiment vysvětlí, jak se uvařené vejce bez slupky dostalo díky podtlaku do lahve 

156 Mechanické vlastnosti tekutin problémová otázka vysvětlí, jak může ocelová loď plovat 

160 Mechanické vlastnosti tekutin projekt zhodnotí dílo Archimédovo 

170 Energie problémová otázka vysvětlí běžnou polohu kamen a radiátorů v domě 

174 Energie experiment porovná materiály podle tepelné vodivosti 

208 Elektromagnetické a světelné děje problémová otázka vysvětlí jev fata morgany 

210 Elektromagnetické a světelné děje problémová otázka vysvětlí, proč se těleso pod hladinou zdá být na jiném místě 

 

MIŠKÁŘ, Dominik. Aplikace aktivizačních metod ve výuce fyziky se zaměřením na fyzikální experiment. Hradec Králové, 2018. Diplomová práce. 
Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

Úloha 4 
Jevy na rozhraní pevné látky a 
kapaliny 

experiment odhalí kvalitativně vztah mezi výškou elevace a průměrem kapiláry 

Úloha 7 Archimedův zákon, hustota experiment 
žáci vysvětlí rozdíl v plování tělesa a jeho částí s nehomogenním rozložením 
hustoty 

Úloha 8 Archimedův zákon, hustota experiment odhalí kvalitativně vztah hustotou a polohou tělesa v kapalině 

Úloha 10 
Archimedův zákon, rovnováha na 
páce 

experiment změří hmotnost tělesa a poté velikost vztlakové síly ve vodě 
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Úloha 15 Pascalův zákon experiment vysvětlí jevy na základě Pascalova zákona 

Úloha 23 Magnetické pole experiment vysvětlí princip Oerstedova pokusu 

 

CACH, Roman. Badatelsky orientovaná výuka fyziky na ZŠ. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. 
Pedagogická fakulta 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

29 Jak rychle se pohybuje zvuk komplexní změří rychlost šíření zvuku 

47 Šíření tepla v pevných látkách komplexní změří rychlost šíření tepla v mědi 

 

ČERVENKA, Petr. Domácí experiment při výuce fyziky na ZŠ. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. 
Pedagogická fakulta 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

35 Mechanika experiment 
na základě experimentu s papírem odhaluje vztah pevnosti těles s jejich tvarem a možností rozkladu 
sil 

39 Mechanika experiment na základě experimentu s vejci odhaluje vztah pevnosti těles s jejich tvarem a možností rozkladu sil 

43 Mechanika experiment na základě experimentu odvodí kvalitativně vztah mezi silou, obsahem a tlakem 

47 Mechanika experiment 
na základě experimentu vysvětlí nemožnost oddělení proložených zlatých stránek díky smykovému 
tření 

50 Mechanika experiment vysvětlí, proč se může míček valit do kopce při snižování jeho těžiště 

53 Mechanika experiment vysvětlí funkci šplhající figurky na základě rozdílů ve statickém a smykovém tření 

68 Mechanika experiment vysvětlí na základě setrvačnosti tělesa různé zatížení závěsu při různé dynamice zatížení 

79 Elektřina a magnetismus experiment sestaví jednoduchý elektromotor a vysvětlí jeho funkci 

82 Elektřina a magnetismus experiment vysvětlí jev elektromagnetické indukce a vznik vířivých proudů 

89 Elektromagnetické vlny experiment vysvětlí rozsvícení úsporné zářivky v mikrovlnné troubě 

92 Elektřina a magnetismus experiment vysvětlí vznik elektrochemického napětí mezi elektrodami v ovoci 

100 Optika experiment vysvětlí funkci spojné čočky 

104 Kapaliny a plyny experiment vysvětlí, proč nevyteče voda ze skleničky otočené dnem vzhůru zakryté papírem 

110 Kapaliny a plyny experiment vysvětlí princip hydraulického zařízení 

120 Kapaliny a plyny experiment vysvětlí zdvih hladiny kapaliny na základě vzniku podtlaku 

138 Vlnění experiment sestaví vlnostroj a demonstruje postup vlny 
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MARTÍNEK, Pavel. Domácí experiment při výuce fyziky na ZŠ. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. 
Pedagogická fakulta 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

25 Brownův pohyb a difuze experiment vysvětlí jev difuze a porovná její rychlost v závislosti na teplotě 

29 Šíření tepla, vypařování experiment vysvětlí, proč kancelářský papír může posloužit jako pánvička, proč neshoří 

32 Povrchové napětí experiment vysvětlí přeplnění již plné sklenice vody na základě povrchového napětí kapaliny 

43 Těžiště tělesa experiment vysvětlí nestabilitu při změně těžiště lidského těla 

65 Atmosférický tlak experiment vysvětlí deformaci tělesa při vzniku podtlaku 

67 Atmosférický tlak experiment vysvětlí posun vejce do sklenice na základě vzniku podtlaku 

74 Elektrická práce, příkon experiment změří spotřebu elektrické energie a navrhne změny k úsporám 

76 Elektrický náboj experiment sestaví jednoduchý elektroskop a vysvětlí jeho princip 

84 Zvuk experiment vysvětlí šíření zvuku v pevných látkách 

 

ŠIRŮČKOVÁ, Jana. Badatelsky orientovaná výuka s využitím modulů. Brno, 2017. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. 

strana kapitola typ úlohy výukový cíl 

28 Elektřina a magnetismus komplexní na základě příběhu zopakuje a zanalyzuje Oerstedův pokus 

42 Zvuk komplexní komplexně analyzují vlastnosti zvuku 

 


